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i’sis Lietuvių Kongre
se jo. Smulkesnį jo ap- 

rasite kitoje šio lai- 
vietoje.

fyk norime pabrėžti, kad 
į TeL EVergreen4-7142 galingas pasirodymas 
į SALDAI^
k GERIAUSIOS RlįĮjių žmonių darbo.
I pusry™TS*Sb;:> komisijos dirbo 

jy aiskrymas gamintos namie ii jenj,"08 Lietuvių Taryba, 
į riausix bravorų. Parengimams pifcci^r jos vadai — L. Ši- 
$ Juozas CbblDr- P' Grigaitis, M.
4 495 Grand Street ,adėjo daug energijos

—^^šventimo, ir už tai 
sis Nekalto Prasidėjimo šven-Įdnįį.;en^a padėka, 
tėję, gruodžio 8 d.

Noveną vedė kun. J. Kidy
kas, jėzuitas.

Pamaldos būna rytais po 
9 vai. mišių ir pamaldos va- 

. karais 7:30 vai. su pamoks
lu taip pat.

ŠVEDIJOJ SULAIKYTAS LIETUVIŲ 
IŠDAVIMAS RUSAMS Gen. G. Žukovas Naikina Lietuvius
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įį>s pareiškė: „Aš 
mįiPau dirbu po dvidešimt 

■į per dieną.”
j išsitarė: „Jei aš lik- 
vas po šio Kongreso 

Pietai šimtą metų gyven-

Jiįjaip pasišvenčia tam 
[sę. tikslui — tėvynės 
bi^s nepriklausomybei, 

tautos laisvei.
1 priklauso visokerio- 

ų parama ir pagarba.

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 2 d., 
tuojau po sumos.

Nariai prašomi ateiti ir už
simokėti savo duokles, gi dar 
ne nariai kviečiami prisira
šyti prie lietuvių katalikų ___ ___ ___
apdraudos milijoninės orga- balsai iš viso pašau-

Kltmzacijos.

mį^vių Kongresas iš da- 
_■1 skaudžioje nuotaiko-

■ laiką buvo girdėti 
nėję „ .■ 

Wa.t prasiverždavo ži- 
Moterų Sąjungos 24 kuo- fe te badaujančius lietu- 

pos mėnesinis susirinkimas ir ii tvius,estus Švedijoje, 
bus šį pirmadienį, tuojau po lffiisĮas scenas, kai bu-

Stokholmas. — Pereitą sa
vaitę Baltijos tautų pabėgė
lių dalis turėjo būti išduota 
rusams, kurių laivas atplau
kė į Švediją.

Kai policija prisiartino pa
imti pabėgėlių, kilo neišpa
sakyto baisumo vaizdai.

Vokiečių kareiviai pradėjo 
žudytis, kad nepatektų į rusų 
rankas.

Ką nustverdami, su pei
liais, langų stiklais, lazdomis, 
kiekvienu aštresniu daiktu 
jie persipiovė sau rankų ir 
kojų gyslas.

Kituose barakuose jie už- 
sibarakadavo. Kai jų įsiver
žė paimti, visi ten buvusieji 
atvėrė savo gyslas.

Kai švedų kareiviai ir po
licija įsiveržė į kitus bara
kus, rado grindis pasruvusias 
nuo žmonių kraujo.

Su tokiu tai „malonumu” 
žmonės nori patekti į Stalino 
rojų.

Kuo greičiausiai atvažiavo 
ligoninės automobiliai ir su
sižeidusius nuvežė gydyti.

Lietuviai, latviai ir estai 
yra paskelbę bado streiką.

Jie badauja jau dvi su vir
šum savaites ir yra taip nu
silpę, kad juos turėjo perkel
ti į ligonines.

Švedų užsienių reikalų mi- 
nisteris pranešė, kad dėl nu
silpimo lietuviai, latviai ir 
estai nebus dabar gabenami 
Rusijon.

Bet po to Amerikos lai
kraščiuos pasirodė žinių iš 
Švedijos, kad švedai tuos nu
silpusius pabėgėlius išdavi
nės rusams mažomis grupelė
mis, kai tik jie kiek atsi
griebs.

Esama žinių, kad ligoninė
je jau keletas pabėgėlių mi
rė. Kiti jų žuvo nuo pasida
rytų žaizdų.

Žydai Bėga Nuo 
Rusų

Washingtonas. — Schwartz, 
kuris rūpinasi žydų šelpimu 
amerikiečių ir anglų zonose, 
pranešė, kad iš rusų pusės 
kas mėnuo perbėga po kelis 
tūkstančius žydų pas anglus 
ir amerikiečius.

krati- vakarinių pamaldų 8 viLBiO Juoa išduoti rusams 
nracnmns dalyvauti. ...ls-

UNIJOS PRIEŠ PREZIDENTĄ TRUMAN

Byrnes Priims 
Lietuvius

Prašo Prez. Truman 
Pagalbos Lietuvai

se-Chicago. — Valstybės 
kretorius Byrnes pranešė, 
kad jisai
Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegaciją.

Dar nėra žinoma, kada de
legacija bus priimta Wa
shingtone, bet manoma, kad 
tai įvyks netrukus.

Ši žinia paaiškėjo per Ame
rikos Lietuvių Kongresą Chi
cagoje.

Nėra abejonės, kad Lietu
vos laisvės klausimas pa
sieks pačius aukščiausius 
Amerikos valdžios žmones.

sutinka priimti

Rusai Nesitraukia 
Iš Irano

Paskutiniame Amerikos 
Lietuvių Kongreso posėdyje 
Chicagoje buvo kreiptasi į 
Jungtinių Valstybių prezi
dentą Trumaną su prašymu, 
kad jis imtųsi žygių atstaty
ti Lietuvos laisvei.

Rezoliucijoje taip sakoma: 
„Amerikos Lietuvių Kon

gresas kreipiasi į Jungtinių 
Valstybių vyriausybę įvyk
dyti Atlanto čarterį ir dvy
likos punktų programą, tuoj 
imantis priemonių paveikti 
Rusiją gerbti Sovietų vyriau
sybės prisidėjimą prie At
lanto čarterio.

Mes taip pat prašome, kad 
jūs pagal Atlanto čarterį ir 
išvaduotų Europos tautų de- 

I klaraciją pareikalautumėt,
Rusų!jog Sovietų ginkluotos pajė

gos, Sovietų policija, admi
nistracijos aparatas būtų 
tuojau atitrauktas iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos.”
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Pereitą sekmadienį mūsų 
parapiją aplankė vietos vys-

sagas

Bbg iš Lietuvos pasiekė 
as: „Gelbėkite, mus 

’ Gaudyti gen. Žukovo ba- 

kupas. 4 vai. p.p. partizanų lietu-
mūsų jaunuolius, kūnų nv senosios mūsų
aPie 80. jjgjmės.

Po apeigų vyskupas pas- gaidą įnešė ir žino-
kė gražią kalbą ir davė palai- ^ad ligšiol Amerikos
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Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas paprašė 
Kongresą, kad jis tuoj išleis
tų įstatymą, panašų į Gele
žinkelių Darbo Aktą, kuriuo 

streikų

Prezid. Rinkimai

būtų sprendžiami 
klausimai.

’ tYbe, be garbingų pa- 
’ fu, nesiėmė konkrečių 

Šv. Jurgio Parapija ru^eiškimus 
____  1®^ * • ★

Dėl drabužių rinkimo laikraštyje spausdi- 
L;_ iora eilėraščių iš lie-

Tie, kurie ^oeto Bernardo Braz-
rankraščio „Svetimi

minimą.

neturėjo progos drabužių pn- Į
duoti į sandėlį, dabar gali
tai padaryti, kai vargonin-1 lg p>razcįžionis ligšiol 
kai lankys su plotkomis. mūsų jaunesnės kar- 

Tur būt, nė vienas vargo- pirmose eilėse.
ninkas neatsakys paimti į uo nauju rinkiniu jis 
savo automobilį vieną ^iša pro visus juos: tai 

I tusias balsas, kurį per 
Uosius metus yra taręs 

Si rašytojas.
imi Kalnai” yra di- 

i^rožio ir didelio siel- 
"Ynyga. Joje atsimuša 

L > tremtinio dalia ir jo 
Įsu visu tragiškumu.

') žinių, kad Bernar- 
j^džionio sveikata nėra 
iriausia. Bet jo darbš- 
^įr kūrybinė pajėga yra

kai lankys su plotkomis.

MUrray Hill 4-9561

National Aida 
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gales and promotion In 
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309-11 Fifth Are- 
New York 16, N. Y.

laikos spauda neseniai 
eklamos skyrė anglų 

{Įjpurio dekanui Johnso- 

^mglikonų bažnyčioje 
^svarbią vietą. Jis iš- 

s ne savo dievotumu, 
^idonumu.
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Prezidentas mano, kad 
toks įstatymas būtų sėkmin
gas didžiojoj pramonėj — 
plieno, automobilių, lėktuvų 
kasyklų, susisiekimo.

. Pagal šį siūlymą, kilus dar
bo ginčams, būtų prezidento 
ar jo įgaliotinio skiriama ko
misija faktams ištirti.

Kol eis tyrinėjimas, būtų 
uždrausta skelbti streikus ar 
išvaikščiojimus.

CIO unijos vadas Murray 
griežtai pasmerkė šį adminis
tracijos reikalavimą ir jį pa
vadino „biauriu bailumu” ir 
kliudymu kolektyviam derė- 
jimuisi.

Visą prezidento Trumano 
siūlymą Murray išrado esant 
nukreiptą prieš darbo unijas 
ir pavojingą jų ateičiai.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas W. Green pareiškė, 
kad Trumano siūlymas yra 
nepriimtinas darbininkams.

Rio de Janeiro. — Sekma
dienį Brazilijoje įvyko prezi
dento rinkimai. .

Ligšiol dar nepaaiškėjo, 
kuris kandidatas gavo viršų.

Buvusio prezidento Vargo 
kandidatas Dutra turi nežy
mią persvarą. Prieš jį stovi 
demokratinės sąjungos kan
didatas generolas Gomes.

Washingtonas.
valdžia atmetė Amerikos siū
lymą, kad Jungtinių Valsty
bių, rusų ir anglų kariuome
nės išeitų iš Irano nuo 1946 
m. pradžios. >

Rusai nepaskelbė priežas
čių, dėl ko jie taip nusistatę.

Tuo tarpu rusų užimtoje 
Irano dalyje, Azerbaidžane, 
sukilimas tebeina.

Galimas daiktas, kad bus 
priversta pasitraukti dabar
tinė Irano vyriausybė.

New Yorkas. — Kai karas 
su Vokietija buvo baigtas, 
daug kas spėjo, kad rusai sa
vo kariuomenę pasuks perse
kioti užimtųjų kraštų žmo
nėms Lietuvoje, Latvijoje 
ir kitose šalyse.

Tie spėjimai pasitvirtino. 
Jau anksčiau buvo praneši
mų, kad kai kuriose Lenkijos 
giriose Maskva su tankais 
ir lėktuvais naikino laisvės 
kovotojus.

Tas nešvarus ir gėdingas 
darbas yra pavestas rusų ge
nerolams. Tarp jų yra ir la
bai išgarsintas Žukovas. Jo 
pulkai yra nukreipti prieš 
laisvės kovotojus Lietuvoje.

Tai paliudijo lietuvių par
tizanų šauksmas tiesiog iš 
Lietuvos, pagautas Europoje 
per radiją ir telegrama at
siųstas į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Tas lietuvių partizanų bal
sas Ameriką pasiekė kaip tik 
antrą Lietuvių Kongreso die
ną Chicagoje ir ten buvo per
skaitytas.

Yra tai šauksmas baigiamų 
žudyti lietuvių — paskutinis 
pagelbos prašymas. Drauge 
yra tai tiesioginis liudijimas, 
kaip rusai naikina ir žudo 
lietuvių tautą.

Čia duodame pačią telegra
mą:

„Štai žodinis lietuvių par
tizanų radijo šauksmas spa
lių 2 dieną:

Mūsų dienos baigiasi. Žu
kovo armijos su specialiais 
šunų batalijonais valo kraš
tų nuo partizanų. Lietuviai, 
esantieji toliau, padėkit, gel
bėkit !

Atvažiavę Lietuvon, rasit 
tik dykumas.”

Lietuvos partizanai dau
giausia veikė giriose, žiemai 
atėjus, jų sąlygos turėjo žy
miai pasunkėti. Dabar Rusi
ja nukreipė didžiulę savo mi- 
litarinę galybę prieš mažą 
lietuvių tautą ir jos laisvės 
kovotojus, kurių šauksmas 
skamba tragiškai. Jų žodis 
juo skaudesnis, kad demokra
tinis pasaulis nenori išgirsti 
laisvės šaukiančių balso.

Arkivysk. Stritch 
Užstojo Lietuvius

Gen. MacArthur 
Žinojo

Chicago. — Chicagos arki
vyskupas Samuel Stritch yra 
nusiuntęs telegramą savo ar
kivyskupijos vardu Švedijos 
karaliui prašydamas, kad 
Baltijos tautų žmonės nebū
tų išduoti rusams.

PearlWashingtonas.
Harbor tyrinėjimų komisijoj 
buvo pranešta, kad velionis 
prezidentas Rooseveltas 1941 
metų lapkričio 26 dieną bu
vo nusiuntęs gen. MacArthur 
į Filipinų salas įspėjimą, jog 
Japonija gali netrukus pra
dėti karo veiksmus prieš 
Ameriką.

KONGRESO MEDALIAI

Už pasižymėjimus šiame 
kare 2,966 kariai apdovanoti 
Kongreso Garbės medaliu.

IŠ EUROPOS SVEIKINO KONGRESĄ

Austru Vyriausybę 
Sudarys Figli

Viena. — Politinė austrų 
taryba pakvietė Dr. Figli su
daryti naują austrų vyriau
sybę.

Jo partija per rinkimus 
gavo daugumą atstovų rū
muose.

LA GUARDIA BUS RADIJO 
KOMENTATORIUS

La Guardia susitarė nuo 
ateinančių metų pradžios bū
ti radijo komentatorium.

Jis gaus 100,000 dolerių 
per metus.

DOVANŲ PAKIETAI TREMTINIAMS

TARYBA PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Jd^ūsų namo stogas pn>pon yra Maskvos ko
pęs, reikia pataisymo, mes g* io garbintojas ir pla- 
me pasiruošę patanaub. 
darbas nėra per mažas. Mes 
tys atliekame darbą, tunme j 
dėmius įrankius. Musų S 
ninkai yra patyrę mechan^

Kurie patys nori taisyti J 
gus, mes gaminame 
GUM ROOF COATING. 
nereikia šildymo. Jūs 
sidėsite. Apsaugos nuo vand® 
bus labai pastovus. . , 4 v umuuju-

šaukite: MUrray Hill 4-^' ritose šalyse išniekina 
arba rašykite: Mr. Kriauę®« _ esą> jįe taip toli 
309-11 5 Ave., New York w 
New York.

Dešimties metų gurantį

labinęs kryžių ant 
s, jis čia gyrė Maskvą 

jašavo, kad per dešim-
Europa bus sukomu-

"avo palankume rusų 
stams tiek toli nuėjęs, 

£k anksčiau pateisino, 
į kareiviai Vokietijo-

— esą, jie taip toli

Įltistika rodo, kad ru- 
.eiviai yra keturis sy-

STagg 2-14M

F. GRAŽYS ir SCNUS 
EONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu i 
lyginimą, plasteriavinų, 
viq cementavima ir kt dar 

293 MAUJER STn 
BROOKLYN 6, N. Y.

JU kurie kiti sąjungi- 
cariai.

Ulonui prieš komuniz- 
ffnėra nei religijos, nei

a .

Chicagoje pirmą Kongreso 
dieną buvo gautas Vyriausio- 
Lietuvai Išlaisvinti Komite
to, arba VLIKO, sveikinimas.

Į šį Komitetą įeina visų lie
tuvių srovių, kovojančių dėl 
laisvės, atstovai.

Sveikinimą raštu atsiuntė 
Komiteto pirmininkas.

Tarp kitų garbių šioje ša
lyje, jis buvo priimtas Bal
tuosiuos Rūmuos ir laikraš
čių puslapius papuošė, sėdė
damas su prezidentu.

Yra planuojama sausio 1 
d. surengti didelį susirinki
mą Madison Square Garden 
pagerbti vaidintojui Frank 
Fay, kuris protestavo akto
rių organizacijoje dėl anglų 
Laski, kai šis puolė Katalikų 
Bažnyčią.

Šį parengimą ruošia kata
likų organizacijos.

Štai sveikinimo tekstas:
„Mūsų padėtis labai sunki. 

Neišskirta galimybė atiduo
ti mus visus „rytų saulei,” 
kuri baigia kepinti mūsų že
melę ir mūsų vargšę tautą.

Jeigu tai įvyktų, pasilik- 
tumėt jūs vieni mūsų lais
vinto jai bei mūsų laisvės ko
votojai. Jumis paasitikime. 
Jūs savo tėvų žemelės neap
leisi!. Dieve, jums padėk.

Ir tokiose sąlygose gyven
dami, rankų nenuleidžiame. 
Dirbame, kas mūsų tėvynės 
laimingai ateičiai reikalinga.

Pasveikinkit mūsų vardu 
visą Tarybą. Padėkokite jai 
už atliktus tėvynei darbus, ir 
palinkėkit jai ir toliau su to
kiu pat atsidėjimu sėkmingai 
jai dirbti.

Sveikinu ir dėkoju taip pat 
visai Amerikos lietuviškai 
visuomenei.”

Amerikos paštų vadovybė 
praneša, kad nuo dabar pa
prasti (neregistruoti ir ne
apdrausti) dovanų pakietai 
gali būti siunčiami benamams 
žmonėms (displaced persons) 
į amerikiečių zoną Vokietijo
je ir Austrijoje.

Siuntiniai gali būti ligi 5 
svarų sunkumo ir neilgesni 
kaip 3 su puse pėdos, o aplin
kui 6 pėdos.

Tik drabužius, negendamą 
maistą ir panašius daiktus 
galima siųsti, nedaugiau 
kaip po vieną pakietą nuo to 
paties siuntėjo tam pačiam 
žmogui.

Kai pakietai nunešami paš- 
tan patikrinti, taip pat turi 
būti parodytas iš benamio 
žmogaus gautas atvirukas 
(UNRRA forma No. 1 arba 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus pranešimas).

Prie pakieto turi būti pri
rišta vienas muito pareiški-

mas (forma 2966) ir viena 
siunčiamoji kortelė (forma 
2972).

Tiek pats siuntinys, tiek 
muitinės kortelė turi būti 
aiškiai pažymėti žodžiais 
„Gift Parcel” ir taip pat siun
tinio kaina.

Pašto mokestis yra 14 cen
tų už svarą.

Čekoslovakij Seime

Čekoslovakų naujame par
lamente yra iš 300 atstovų 
123 bedieviai, 112 katalikų, 
38 luteronai, 11 čekoslovakų 
bažnyčios narių, 6 graikų ka
talikų ir 1 metodistas.

Bedievių skaičiuje yra 
munistai ir socialistai.

ko-

MAITINS VOKIEČIUS

Audra New Yorke
Pereitą penktadienį ir šeš

tadienį New Yorko apylinkė
je siautė audra.

Sniego vietomis prisnigo 
apie 12 colių. Namams daug 
žalos padaryta. 34 žmonės 
žuvo dėl didelės vėtros.

MIRĖ MOKSLININKAS 
MORGAN

T. H. Morgan, vienas iš žy
miausių paveldėjimo proble
mos specialistų ir Nobelio 
laureatas, mirė Pasedanoj, 
sulaukęs 79 metų amžiaus.

Washingtonas. — Amerika 
nuo 1946 metų pradžios siųs 
tiek maisto Vokietijon, kad 
kiekvienas vokietis per dieną 
turėtų 1,550 kalorijų maisto.

GAVO PUSĘ BILIJONO

Washingtonas. — Pasira
šytas susitarimas, kuriuo 
Amerika suteikia Prancūzi
jai 550,000,000 dolerių pasko
lą.

BAŽNYČIOS DAKTARAS

Iš Romos pranešama, jog 
netrukus bus paskelbta, kad 
Šv. Laurynas iš Brindisi, ka
pucinas, miręs 1619 m., bus 
priskirtas 
Daktarų.

prie Bažnyčios

Naujai išrinkta Amerikos 
Lietuvių Taryba pradėjo ei
ti Kongreso jai uždėtas pa
reigas. Sekmadienio rytą į- 
vyko pirmas naujai išrinktos 
Tarybos posėdis.

Pirmiausia naujai išrink
toji Taryba pasidalino parei
gomis. Išrinktas Vykdomasis 
Komitetas. Leonardas Šimu
tis išrinktas A. L. Tarybos 
pirmininku, Dr. Pijus Grigai
tis — sekretorium, M. Vaidy- 
la — iždininku.

Amerikos Lietuvių Tary
bos vicepirmininkais išrinkti 
Pivarūnas, Laukaitis, Mont- 
vidas ir Mileris. Tarybos iž
do globėjais paskirti: V. T. 
Kvetkus, M. Vinikas ir Juo
zas Stilsonas.

Naujai išrinktieji Tarybos 
nariai numatė reikalą išrink
ti Viešųjų Santykių Komite
tą. Į šį komitetą išrinkti: 
adv. V. Laukaitis, adv. Gri
galius, V. Kvetkus, Povilas 
Dargis, Mileris ir Aleksis.

Tremtiniams Gelbėti Ko
misija padarė platų praneši
mą Tarybos nariams, šios 
dienos posėdyje ši Komisija 
žymiai praplėsta ir papildy
ta. Dabar ją sudaro: J. V. 
Grinius, A. Devenienė, Pau-

razienė, kun. J. Vaškas, Ade
lė Gabaliauskienė, M. Kižy- 
tė, Ant. Vaivada ir adv. Kon
stantinas Jurgėla.

Ambasad. Hurley 
Pasitraukė

Washingtonas. — Pereitą 
savaitę pasitraukė iš savo 
pareigų Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Kinijai Patrick 
Hurley.

Jis savo atsistatydinimo 
rašte apkaltino kai kuriuos 
Valstybės departamento dip
lomatus, kurie trukdė jo dar
bą ir palaikė kinus komunis
tus.

Sovietai Užsipuola 
Augius

Maskva. — Sovietų Sąjun
ga įteikė protestą Kontrolės 
Tarybai Berlyne; esą, Vokie
tijoje britų okupacijos zono
je dar yra nedemobilizuotų 
vokiečių kareivių.

Rusai taip pat graužiasi, 
kad ten esą ir Baltijos val
stybių karių.

AMERIKOS SPAUDA APIE KONGRESĄ
------------------------------------------- <s> 

DuoLų Laisvę Indijai
Londonas. — Britų darbo 

vyriausybė pakartojo savo 
siekimą suteikti Indijai ne
priklausomybę, bet pabrėžė, 
kad Anglija priešinsis viso
kiems mėginimams per jėgą 
gauti tą laisvę.

Anglų parlamento atstovų 
grupė netrukus išvyksta In
dijon tartis minėtu klausimu.

Gen. Eisenhower
Eina Pareigas

Washingtonas. — Gen. Ei
senhower, kuris buvo susir
gęs ir kiek laiko praleido li
goninėj, jau pradėjo eiti Ar
mijos štabo viršininko parei
gas.

Gen. Marshall paskirtas 
Amerikos ambasadorium Ki
nijai.

Chicago. — Didieji Chica
gos laikraščiai paskyrė vie
tos aprašyti svarbesniems 
Lietuvių Kongreso darbams 
ir pranešimams.

Tų aprašymų buvo apsčiai 
pasirodę „Herald-Amėrican”, 
„Chicago Daily Tribune” ir 
kituose laikraščiuose.

Vieni jų didesnį dėmesį 
kreipė į arkiv. Stritch, gu
bernatoriaus Green, ministe- 
rio P. žadeikio, atstovo 
O’Konski kalbas. Kiti davė 
vietos aprašyti paties Kon
greso eigai.

Reikia pastebėti, kad Kon
gresui prasidedant Hearsto 
laikraščiai per visą Ameriką 
išspausdino Vyriausio Lietu
vai Išlaisvinti Komiteto ilgą 
atsišaukimą, kuriame reika
laujama imtis žygių, kad iš 
Lietuvos išeitų rusų kariuo
menė, administracija ir poli
cija.

New Yorko „Journal Ame
rican” šį atsišaukimą įdėjo 
gruodžio 3 d. numeryje.
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Iš didžiųjų uostų, kur perskrodus Atlantą pirmą kar

tą lietuvio išeivio koja palytėjo naujojo pasaulio žemę, nuo 
Pennsylvanijos mainų, kur, Tavo sutvertos saulės nematy
damas, lietuvis žemės įsčiose sau kasdienę duoną pelnė, 
nuo tolimųjų Pacifiko pakrančių susirinkę į šį didįjį išeivi
jos parlamentą, mes pirmąją savo mintį keliame prie Tavęs, 
Amžinoji Teisybe.

Išgirski šaukimą tų, kurių teisybės balsą nusmelkė 
galiūnų ginklai.

Didžioji Išmintie, tegul tavo šviesos spindulys parodo 
mums kelius, kuriais savo pavergtą tautą išvestume į lais
vės vieškelius.

Amžinoji Meile, uždeki mūsų širdis pasiryžimo lieps
na, kad jos šviestų ir nenurimtų, kol pasaulyje bus nors vie
nas pavergtas lietuvis.

Duok galybės kalinamo lietuvio ašarai, kad ji sprog
dintų nelaisvės pančius ir kalėjimo sienas.

Suteiki jėgos naikinamosios tautos atodūsiams, kad 
jie, pramušę durtuvų užtvąras, pasiektų galingųjų tarp
tautinės teisės sargų širdis ir palenktų jas išvaduoti kry
žių Lietuvą iš svetimųjų vergijos.

Kaip kitados beteisius vergus išvedei iš faraonų prie
spaudos, taip dabar kentėjimo taurę iki dugno išgėrusius 
benamius ir tremtinius lietuvius nuo Alpių pašlaičių, nuo 
Reino kriaušių, iš Kazakstano tyrlaukių ir šiaurės Sibiro 
tundrų surinki į lygumas ir kalveles, pro kurias Nemunas 
vingiuoja, į pakrantes, kur Baltijos bangos plakasi, ir į šalį, 
kur šileliai sutartinėn ošia su vėversio giesme, į žemes, ku
rias nuo amžių lietuviai pašventino savo prakaitu ir krau
ju. Surinki, kad jie vėl puolę ant kelių „Šventas Dieve” gie
dotų ir savo išlaisvintą žemę Tavo kryžiais atžymėtų.

O tuos tėvynės sūnus, kurių sulaužytus kaulus ir bai
siai sužalotus kūnus motina žemė priglaudė ir kurių pa
skutinės dienos buvo taip tamsios ir juodos, pakvieski į 
amžinosios šviesos šalį.

Visagalis, Amžinasis Dieve, savo malone stiprink mū
sų pasiryžimus uoliai gyveniman vykdyti šio kongreso nu
tarimus ir pasiketinimus.

Telydi Tavo palaima visus kilnius šio kongreso darbus 
ir juos tevainikuoja gražiausiu pasisekimu.
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Leidimo Kom. Iždo Globėjas.

Iš visos Amerikos
Chicago j e lapkričio 29, 30 

ir gruodžio 1 dienomis pra
ėjęs Lietuvių Kongresas bu
vo galingas lietuvių vienin
gumo pasirodymas kovoje 
dėl laisvos Lietuvos.

Kongresan suvažiavo at
stovų iš visos Amerikos — 
nuo Kalifornijos ligi Maine. 
Buvo taip pat delegatų ir iš 
Kanados. Kai kurie miestai 
atsiuntė tikrai didelius atsto
vų būrius — po kelias de
šimtis. Iš New Yorko buvo 
atvykusių apie 20 žmonių.

Prieš oficialų Kongreso 
atidarymą lapkričio 29 d., 
ketvirtadienį, 9 vai. ryto bu
vo atlaikytos pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioje. Mišias lai
kė kun. P. Juras, o pamoks
lą pasakė kun. J. Balkūnas. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia.

„Congress” viešbutyje vi
sos vietos buvo užimtos. Už 
stalo sėdint Amerikos Lietu
vių Tarybos nariams prie 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vų, suskambėjo abiejų šalių 
himnai, ir Dr. Draugelis ren
gėjų vardu paskelbė Kongre
so atidarymą.

Atidarant kun. I. Albavi
čius perskaitė tai iškilmin
gai progai parašytą invoka- 
ciją.

Pradedami darbai
Po to Dr. Draugelis Kon

greso tvarkymą perdavė ALT 
pirmininkui L. šimučiui. Ji
sai, kalbėdamas į atstovus ir 
svečius, perskaitė sveikini
mą, gautą iš Vyriausio Lie
tuvai Išlaisvinti Komiteto 
pirmininko.

L. šimutis pasiūlė išrinkti 
komisijas. Buvo išrinktos no
minacijų, mandatų ir finan
sų, rezoliucijų komisijos.

Nominacijų komisija Kon
greso prezidiuman pasiūlė: 
pirm. L. šimutį, vicepirm. 
adv. V. Laukaitį, Kriaučelį, 
Paurazienę ir N. Gugienę, se
kretoriais — Dr. P. Grigai
tį, A. Vaivadą, O. Poškienę 
ir S. Vitaitį.

Atstovai šį siūlymą pri
ėmė, ir L. šimutis padėkojo 
už prezidiumui patikėtas at
sakingas pareigas.

Sveikina
Buvo išklausyta eilė svar

bių sveikinimų. Sveikino kon
sulas Dr. P. Daužvardis, iš 
Lietuvos neseniai atvykę VI. 
Vaitkus ir Edv. Seibutis. Pa
starasis vos tik prieš kelias 
dienas buvo pasiekęs Ameri
ką.

VI. Vaitkus kalbėjo: „Aš 
drįstu jus sveikinti ne savo, 
bet visų lietuvių vardu. Į jus

MAISTO VAJUS PARAPIJOSE
Amerikos Katalikų episko

patas per visas parapijas A- 
merikoje nuo 1945 m. gruo
džio 9 iki 16 d. praves kon
servuotų maisto produktų 
(canned goods) rinkliavą 
nuo karo nukentėjusioms 
tautoms sušelpti.

Šiam vajui vadovauja War 
Relief Services. Tuo reikalu 
š.m. lapkričio 15 d. 11 vai. 
rytą Roosevelt Hotel New 
Yorke įvyko Amerikos ryti
nių valstybių arkivyskupijų 
ir vyskupijų delegatų pasi
tarimas, kuriame dalyvavo ir

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo pirmininkas 
kun. Dr. J. B. Končius.

Šiame susirinkime buvo 
aptarta ir nustatyta vajaus 
vykdymo planai. Kiekviena 
arkivyskupija ir vyskupija 
Amerikoje, geresniam mais
to rinkliavos pasisekimui, 
sudarys vajaus komitetus ir, 
susitarę su parapijų klebo
nais, nustatys darbo ir vei
kimo planą.

Bus garsinama spaudoje, 
per radiją ir vyskupai savo 
parapijoms parašys atitinka
mus laiškus, kurie yra skai
tomi bažnyčiose sekmadie
niais — gruodžio 2 ir 9 d.d.

Šios maisto produktų rink
liavos metu tikimasi surink
ti per 20 milijonų dėžučių, 
apie 40,000,000 svarų (20,- 
000 tonų) maisto. Surinktas 
maistas bus išsiuntinėtas 
nuo karo nukentėjusioms 
tautoms. Lietuvių tauta gaus 
proporcinę dalį, ar net dau
giau, nes lietuviai yra vie
ni iš labiausiai nukentėjusių 
šiame kare.

Lietuviai, esate prašomi 
šį per bažnyčias skelbimą va
jų gruodžio 9 iki 16 d.d. dos
niai remti maisto produktais 
ir taip pat prisidėti nuošir
džiu darbu.

atkreiptos akys brolių, kurie 
anapus vandenyno kenčia 
skurdą ir paniekinimą. Jie 
meldžia Aukščiausią jums 
palaimos. Jie žino, kad jūs 
jų neužmiršite. Jus sveikina 
jūsų tėvų žemė”.

Edv. Seibutis papasakojo 
savo išgyvenimus ir baigė: 
„Tegyvuoja mūsų kova už 
laisvą Lietuvą”.

Vėliau įspūdingą kalbą pa
sakė prof. K. Pakštas, atvy
kęs iš Kalifornijos.

Telegramomis Kongresą 
sveikino eilė žymių vyrų: bu
vęs Amerikos prezidentas 
Hoover, Amerikos Kongreso 
daugumos vadas McCormack, 
senatorius D. Walsh, sen. 
Vandenberg, respublikonų 
partijos lyderis Stassen, kon
gresmenai Flood, Gorski ir 
Gordon, Maryland guberna
torius O’Connor, Ohio — 
Lausche, Massachusetts — 
Tobin.

Buvo išklausyti sveikini
mai, kuriuos atsiuntė lietu
viai iš įvairių pasaulio kraš
tų — Anglijos, Danijos, Švei
carijos, Prancūzijos ir kitų 
šalių.

Sveikina prezidentą
Kongreso vardu buvo nu

siųsta sveikinimo telegrama 
Jungtinių Valstybių prezi
dentui Trumanui ir priimtos 
padėkos rezoliucijos popie
žiui, Švedijos karaliui ir ki
tiems, padėjusiems kovoje 
dėl lietuvių tremtinių teisių 
apsaugojimo.

Popietinėje sesijoje tarp 
kitų kalbėjo Ch. Rozmarek, 
įtakingas lenkų organizaci
jos pirmininkas. Jis pareiš
kė, kad dauguma lenkų kovo
ja ne tik dėl Lenkijos, bet ir 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės.

Reikia pasakyti, kad per 
visus Kongreso posėdžius te
ko susidurti labai artimai su 
lietuvių pabėgėlių reikalais. 
Ypač visus atstovus sujaudi
no žinia, kad iš Švedijos da
lis Baltijos kraštų žmonių 
atiduodama rusams. Kongre
sas darė nemaža žygių tiems 
nelaimingiems lietuviams, 
latviams ir estams išgelbėti. 
Su palengvėjimu buvo išgirs
tas adv. K. Jurgėlos prane
šimas, kad Baltijos žmonių 
išdavimas buvo sulaikytas.

Ketvirtadienį vakare Kon
greso dalyviai buvo seserų 
Kazimieriečių pakviesti į jų 
akademiją, kur pasigėrėjo 
gražia programa, akademijos 
mokinių atlikta.

Penktadienio posėdžiai
Antroji Kongreso diena 

daugiausia buvo skirta svar
biems pranešimams.

Kalbėjo Lietuvos ministe- 
ris Washingtone pulk. P. Ža
deikis. Jo tema buvo „Kelias 
į Lietuvos nepriklausomybę”.

Ministeris P. žadeikis pa
reiškė: „Lietuvos žmonės ne
pasidavė naciams, jie nepa
siduos ir rusams... Nors bol
ševikų pusėje daugiau kaip 
150 milijonų, bet mūsų pu
sėje teisybė, jų gi — nešama 
baudžiava, sutarčių laužy
mas. Mes einam su demokra
tijomis, pas juos gi — uka- 
zai ir prikazai... Kovokime ir 
sulauksime laisvos Lietu
vos”

Pulk. K. Grinius padarė 
pranešimą — „Lietuvos žmo
nių kova dėl laisvės”. Jis nu
žymėjo, kaip lietuviai kovo
jo ir kovoja prieš savo že
mės prispaudėjus. Jis pa
brėžė: „Lietuviai jau penkti 
metai veda nepalaužiamą ko
vą. Žūsta brolis — eina ki
tas, eina tėvas... Daugelis lie
tuvių kovotojų partizanų iš
skinti, išžudyti, jų jėgos 
silpsta. Amerikiečiai turi 
juos paremti savo politine 
veikla.”

Kongreso Manifestas
Rezoliucijų komisijos var

du adv. K. Jurgėla pasiūlo 
rezoliuciją, kurioje pabrėžia

ma lietuvių tautos skirtingu
mas nuo slavų ir kitų; tau
tos kovos dėl laisvės; prime
nama sutartys, kuriomis Ru
sija garantavo Lietuvos lais
vę ir įsipareigojo nesikišti į 
krašto vidaus reikalus; pri
menama bolševikų neteisy
bes — trėmimus, žudynes, 
tautos pavergimą; reikalau
ja, kad būtų atimta sovietų 
kariuomenė iš Lietuvos, kad 
būtų pravesti laisvi rinkimai 
Baltijos kraštuose, prižiūrint 
Amerikos ir Britanijos atsto
vams, duodant laisvę spau
dai, susirinkimams; reika
lauja Lietuvą priimti j Jung
tinių Tautų tarpą, atidaryti 
Lietuvos duris Amerikos 
spaudai, Raudonajam Kry
žiui, USA šalpos organizaci
joms. Grąžinti tremtinius iš 
Sibiro ir Europos į laisvą Lie
tuvą.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas negailės jėgų ir nesi
liaus toliau kovoti, kol bus 
pasiekta visų lietuvių laisvė.

Rezoliucija vienbalsiai 
Kongreso priimta.

Tai pagrindinė Kongreso 
rezoliucija, kuria pakartoja
mas Amerikos lietuvių pasi
ryžimas kovoti dėl Lietuvos 
laisvės ir reikalauti, kad Lie
tuva būtų grąžinta laisvu na
riu į pasaulio tautų šeimą.

Kalba Kongreso narys 
O’Konski

Popietiniame posėdyje di
delę kalbą pasakė Jungtinių 
Valstybių Kongreso atstovas 
O’Konski. Jo žodis nuskam
bėjo galingai už tautų lais
vę, už Lietuvos nepriklauso
mybę.

Jis pasakė:
—Lietuva visame pasauly

je šiandien tapo kovos dėl 
laisvės simboliu. Jeigu lais
vės nebus Lietuvoje, tai jos 
nebus ir kituose kraštuose.

O’Konski išdėstė priežas
tis, kurios jį verčia kovoti 
dėl pavergtos Lietuvos ir 
daugelio kitų kraštų laisvės. 
Jis tvirtina, kad bolševikai 
šiandien pavergė ne vien tik
tai Amerikoj gyvenančių 
lietuvių, bet panašiai pasiel
gė su trylikos milijonų gy
ventojų tėviškėmis.

Lietuviai, estai, latviai, 
lenkai, bulgarai, ukrainiečiai, 
jugoslavai ir kitos tautos So
vietų Rusijos yra pavergtos. 
Jeigu iš minėtų kraštų kilę 
gyventojai susijungtų ir vie
ningai kovotų, tai su jų balsu 
privalėtų skaitytis ne tiktai 
J. Valstybėse, bet ir užsie
niuose.

Prieš Kongreso atstovą 
O’Konskį kun. J. Balkūnas 
buvo padaręs neilgą praneši
mą apie subendrintą paverg
tų tautų veikimą laisvės ko
voje.

Arkivyskupas S. Stritch
Kongreso nariui O’Kons- 

kiui baigus savo žodį, kuni
gų lydimas salėje pasirodė 
Chicagos arkivyskupas Sa
muel A. Stritch.

Jisai savo kalboje, kurios 
dalyviai klausėsi su didžiau
siu susitelkimu, pabrėžė:

— Šimtmečių reikėjo, kad 
sukurti krikščionių civiliza
ciją. Niekada storijoje nebu
vo tokio pavojaus tai civili
zacijai, kaip dabar.

Lietuva šimtmečiais kovo
jo, kad išsiveržtų iš aziatiš- 
kos kultūros ir būtų narys 
vakarų Europos kultūros. 
Kiekvienas žinąs Europos is
toriją turi pripažinti, kad 
Lietuva yra, jei taip galima 
pasakyti, tautinė asmenybė. 
Kaip neleista sunaikinti as
menį, taip nevalia sunaikin
ti tautinę asmenybę.

Lietuva buvo narė laisvų 
tautų, pati Rusija pripažino 
ir garantavo Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, bet oku
pavusi Lietuvą Rusija pasta
tė saviškių vyriausybę, ku
ri reiškė rusų, ne lietuvių tau
tos valią.

Nėra priežasties, kuri pa-1 perrinkti ligšiolinę, tik p!
teisintų Lietuvos laisvės pa
naikinimą. Lai vergijos raiš
čiai sutrūksta ir lai Lietuva 
vėl atgauna laisvę. Mes nori
me, kad Lietuva būtų laisva. 
Mes žinome, kad bolševikų 
organizuoti rinkimai neiš
reiškia lietuvių tautos lais
vės.

Žinau, kad Europoje yra 
daugelis benamių lietuvių. 
Rusai daro spaudimą, kad jie 
būtų išduoti. Kam? Kad bū
tų išvežti į ištrėmimą? Tie 
tremtiniai turi būti globoja
mi kultūringame pasaulyje 
priimtų žmogaus teisių.

Mes norime pagelbėti ken
čiantiems ir mes meldžiamės, 
kad Dievo Apvaizda leistų 
mums prasiveržti pro tą sie
ną teikiant pagalbą Baltijos 
tautų išvargusiems žmonėms.

Vargšė Lietuva yra sun
kumuose ir kančiose, ir tu
rėkime viltį, kad ji bus iš
laisvinta.
Gubernatorius Dwight Green

Penktadienio vakare toj 
pat salėj buvo surengta puo
ta. Buvo susirinkę tiek žmo
nių, kad visi negalėjo tilpti.

Buvo pasakyta eilė kalbų. 
Reikšmingiausią žodį tarė 
Illinois gubernatorius Dwight 
Green.

Jis kalbėjo:
— Amerika neužgyrė lėlių 

valdžios, sudarytos Sovietų 
Sąjungos jėga. Tačiau ji ne
pareiškė jokio efektingo pro
testo prieš sutrempimą lais
vės, prieš ištrėmimus Sibi
ran, prieš religinį kliudymą 
ir prieš visokeriopą panieki
nimą ir skriaudas padarytas 
Lietuvos žmonėms, vyrams 
ir moterims. Taigi netenka 
stebėtis, kad senatorius iš 
Indiana valstijos ir kongres- 
monas iš Illinois įteikė Kon
gresui rezoliucijas, reikalau
jančias, kad mūsų valstybės 
valdžia iškeltų apsvarstymą 
Lietuvos vargų užsienių rei
kalų Ministerių Taryboje 
Londone. Jeigu Kongresas 
tikrai reprezentuoja Ameri
kos žmonių dvasią ir valią, 
aš tikiuos, kad šitos rezoliu
cijos bus greitai ir didele dau
guma priimtos.

Laikas neleidžia man deta
liai pažiūrėti į ilgą Lietuvos 
žmonių kovą už laisvę. Lais
vės spindulio, žibėjusio per 
šimtmečius priespaudos, ne
sunaikins šių dienų antpuo
liai. Jų dabartinė tragedija 
moko žmones visų Baltijos 
valstybių reikalo mažinti 
skirtumus ir kooperuoti ben
dram išlaisvinimui.

Vakarienės metu buvo iš
girsta muzikos ir dainų. At
stovai ir svečiai aukų čia pat 
vietoje sudėjo kelis tūkstan
čius dolerių.

Paskutinė diena
Šeštadienis buvo nutarimų 

ir rinkimų diena.
Dr. Pijus Grigaitis padarė 

svarbų pranešimą apie Ame
rikos Lietuvių Tarybos dar
bus. Jo duotoji apžvalga bu
vo plati ir išsami. Jis iškėlė, 
ką Amerikos Lietuvių Tary
ba yra atlikusi: įsteigė Infor
macijų Centrą, suorganizavo 
Šalpos Fondą, rūpinasi trem
tiniais, sušaukė svarbius su
važiavimus, surinko per 50,-
000 dolerių, vis labiau stipri
na Lietuvos laisvės kovą, ra
šė memorandumus, kreipėsi 
į valdžios įstaigas. Kaip vie
ną iš svarbių faktų P. Gri
gaitis pažymėjo bendrą ir 
vieningą katalikų, socialistų 
ir sandariečių darbą.

Po pranešimo nemaža at
stovų pareiškė savo nuomo
nes, pritardami Tarybos vie
ningai veiklai Lietuvos lais
vės kovoje.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Rinkimai
Priėjus prie Amerikos Lie

tuvių Tarybos rinkimo, no
minacijų komisija pasiūlė

Iš Europos rašo J.

(Tęsinys)
TAUTINES LAIS- 

ų iurj.ua yra LOKm. UI1PK&)ANTI RUSj. 
Is katalikų: kun. Ig. A1U piRACIJA

vičius, kun. Pr. Juras, ač
Mileris, Juoz. Laučka, kom balistinis turinys na- 
A. Aleksis, E. Paurazienė, jjline forma”, komunizmo 
Grigalius. paskelbta formulė,

Iš katal. susivienijimo: įjė, duos galimybę tau- 
Šimutis, kun. J. Balkūnas būti sovietinėms res- 
W. Kvetkus. įjkoms ir išsaugoti savo

Socialistų: Dr. P. Grigi^alinę dvasią. Bet pali- 
tis, S. Michelsonas, J. St^įicipu, kaip ir visos so- 
sonas, dr. A. Montvidas, iį konstitucijos gražūs 
Glaveckas, Pr. Kručas, S. B^jpai.
ka‘las, ... . .... gyvenime, kaip 

Sandari ecių-tautinmkų: 'publikų, jis nebuvo
Piyanūnas, A. Devenienė, f' UetuTOje SOvieti- 
Vaidyla, J Arlauskas, K. Jtf &g!nis į žl į ėjo 
sSiUsnas’ 1US' S' cį**'kaip ir carų 

Nuo SLA: P. Dargia, A, .. ,
M. Vinikas, Wm. Laukait^ac^a ?av0 vlsals 

Taigi į Tarybą išrinkti . Praae(^anį nU0 
asmenys, jų tarpe dvi mot^113^ ^4^' ^omisa" 
rys. Pasiūlytasis sąstatu'’03 Poseįluose ™ta 
priimtas visų Kongreso d^ kalba. Kariuo- 
legatų. jėje, kol ji nebuvo panai-

rtj ir nesulieta su raudo- 
Baigiamasis posėdis armija, rusų kalba vis 

šeštadienį po pietų Koį įvedama. Įstaigose ly- 
grese buvo išklausyta pran^ su lietuvių kalba ėjo 
Šimų ir priimtos rezoliuciją, o kai kuriose jau 

Visiems nepaprastą įspųRusų kalba įvesta 
padarė VI. Vaitkaus praneš mokyklas. Mokyto- 
šimas „Lietuva trijose ok gavime iš Rusijos at- 
pacijose”. Jis pats pergyv^j instruktoriai atvirai 
no rusų ir vokiečių laikoj, tik rusų kalba bus 
Lietuvoje ir buvo gyvas Užkalba, ir nėra jokio 
dininkas tėvynės nelaimių. „pintk Rai
kai jis parodė iš brangiu
Lietuvos atsivežtos žemės, ^^0 projektas pakeis- 
klausytojų akių riedėjo aš^ lotyniš, 
ros- . -šriftą rusiškuoju. Tai

Kongreso pirm. L. Sim;^^ kurią caris.
tis pries tą Lietuvos zen^ buv0 įvykdžiusi 
priėmė visų atstovų priešu 1864 neleisda. 
ką - būti ištikimiems sa^ 
tėvų sale ei. btyniškuoju šriftu ištisą

Valanda buvo didi ir gra laimei> dabar 

V. Laukaitis kalbėjo po.'Je^a.s. sav? SU 
tinės komisijos vardu ir pr^.’8 V? 
nešė svarbią žinią: Amerik^3mu^kuI’ 
Lietuvių Tarybą priims Va^0 f*- 
stybes sekretorius Byrnes. JJa' * 713 ^au"

ši žinia buvo sutikta gabenama rusų, 
nepaprastu entuziazmu. a^° U2yn^1 ankstes- 

Buvo išklausyta tremtim™“11* v?etas'Vlsi ko’ 
komisijos pranešimo ir ni^i^rėjo savo pra
eita prie rezoliucijų. sujus rusus. Į krautuvių 

Rezoliucijos buvo parenk pramonės vietas 
tos taip, kad apimtų visr™8^1™ i® Rusijos 
svarbiausius lietuvių reik?™ nisai- Kolchozams 
lūs. Smulkiau jos bus paduč2®10^ *>uvo atgabenti 
tos vėliau. tūkstančių rusų kol-

Šiuo tarpu paminėsim ti^W T110 buvo siekia- 
aktualų Amerikos lietuvianr^pi tikslai: įvedamas 
klausimą, liečiantį vienybę kuris gali sekti ir 
Šia prasme priimtoj rezolii^i lietuvius, įvedama į 
cijoj. buvo pasakyta, ka'^ rusų kalba, išstu- 
tautininkai kviečiami įeiti lietuviškas elemen- 
Amerikos Lietuvių Taryb 
ketvirtadalio santykiu. kalbose, spaudoje, 

Kitos rezoliucijos liečia mokyklose imta garbin- 
Baltijos valstybių bendradaia. kas rusiška — rusų 
biavimą, Lietuvos išlaisvin^itūra, rusų herojai, o lie- 
mą, Sibiro tremtinius, Fondai, tautiškieji buvo 
reikalus ir t.t. 3duojami, sumenkinami

Kongresas kreipėsi į Arini nepasiekė caristinės 
rikos prezidentą, jog jis tua> apaštalai, mėgino 
imtųsi žygių, kad Atlanto dabar komunistinės 
Čarteris būtų vykdomas Lie^ atstovai.
tuvai, Latvijai ir Estijai Wių kaiba galėjo būti 
kad iš tų šalių tuoj pasitraukę tik pereinamajam 
tų rusai. įtarpiui. Lietuvių kultū-

Galutiniai daviniai '^lietuviai susimaišys
Iš komisijų pranešimų pa^*8’. iuose ^tirPs; ir 

aiškėjo, kad Kongrese daly ,vlena ^uta, viena 
vavo 808 atstovai. Buvo nej1®4 kultūra, viena 
maža ir svečių. w Pena j°s kalba.

ir 75 centai. Kadangi dar au*)* Enciklopedi-

plečiant jos sudėtį.
Dabartinė Amerikos Liet 

vių Taryba yra tokia:
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kos vis plaukė, tai manome 
kad iš viso bus gauta ark^ "r . Ji“™ 

Kongresas buvo baigta,
pakilusia dvasia. Tiražuojant sovietinę

Atstovai skirstėsi, išsineš^ dainą, tektų saky
dami dar stipresnį pasiryžr5 težinau kitos šalies, 
mą — kovoti ligi Lietuvoj prievarta gyvena”, 
tėvynės galutinės laisvės. /Mujams”, t. y. tam 

Chicagos laikraščiai skyrę18 socialiniams luo- 
nemaža vietos aprašyti KomW, ūkininkams per 
greso nutarimams, pasakyjM, namų, fabrikų 
toms kalboms. nėra vietos so-

Tuo būdu Kongreso žodik ,e gyvenime, tai 
ir darbai pasiekė plačiuosius iš pat pradžių 
Amerikos sluoksnius, o drau, kad tautoms nėra 
ge jis buvo išgirstas ir bro^3 paaiškėjo tik bol- 
lių lietukų visame pasaulyje^8 pašeimininkavus 
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Nėra priežasties, kuri pa
teisintų Lietuvos laisvės pa
naikinimą. Lai vergijos raiš
čiai sutrūksta ir lai Lietuva 
vėl atgauna laisvę. Mes nori
me, kad Lietuva būtų laisva. 
Mes žinome, kad bolševikų 
organizuoti rinkimai neiš
reiškia lietuvių tautos lais
vės.

Žinau, kad Europoje yra 
daugelis benamių lietuvių. 
Rusai daro spaudimą, kad jie 
būtų išduoti. Kam? Kad bū
tų išvežti į ištrėmimą? Tie 
tremtiniai turi būti globoja
mi kultūringame pasaulyje 
priimtų žmogaus teisių.

Mes Negrįžtam
Iš Europos rašo J. BRAZAITIS

(Tęsinys)

LOS 
ry- 
«i- 
iš

%
Retoje tautinės lais- 
JWus STIPRĖJANTI RUSI
TE FIKACIJA
(įj^Socialistinis turinys na- 
Kialine forma”, komunizmo 

jįRetikų paskelbta formulė, 
įnSdė, duos galimybę tau
tais būti sovietinėms res- 

tįjuikoms ir išsaugoti savo 
j^lonalinę dvasią. Bet pali- 
(Uprincipu, kaip ir visos so
dinės konstitucijos gražūs 
Reipai.
PiJjiietuvos gyvenime, kaip
.. . iru I i lm -i t «v Mes norime pagelbėti ken-^įį-ų respublikų, jis nebuvo 

čiantiems ir mes meldžiamės, /[omas. Lietuvoje sovieti-----------------------X, -- ------------------- VU, Į-į,

kad Dievo Apvaizda leistų6T*įja žingsnis
„ mums prasiveržti pro tą šie-^jusifikaci j a, kaip ir carų 

,ie_ j ną teikiant pagalbą Baltijos •a i o
1 tautų išvargusiems žmonėms.

Vargšė Lietuva yra sun
kumuose ir kančiose, ir tu
rėkime viltį, kad ji bus iš
laisvinta.

Gubernatorius Dwight Green
Penktadienio vakare toj 

pat salėj buvo surengta puo
ta. Buvo susirinkę tiek žmo
nių, kad visi negalėjo tilpti

Buvo pasakyta eilė kalbų.

į žingsnį ėjo

tais.
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Rusifikacija buvo visais 
gitais, pradedant nuo 
_ vščiausių įstaigų. Komisa- 
Į^tarybos posėdžiuose imta 
uTtoti rusų kalba. Kariuo- 
wiėje, kol ji nebuvo panai- 

fcjta ir nesulieta su raudo
ja armija, rusų kalba vis 

pgįiau įvedama. Įstaigose ly- 
šįiąįaiis su lietuvių kalba ėjo 
yį rusų, o kai kuriose jau 

p^- rusų. Rusų kalba įvesta 
vadžios mokyklas. Mokyto- 
pjRuvažiavime iš Rusijos at- 
7Ati instruktoriai atvirai DD n. . v -Reiškė: tik rusų kalba bus 
kaulio kalba, ir nėra jokio 
ujialo rūpintis kitomis kal- 
įįūs.
,. "au buvo projektas pakeis- 
“^ietuvių raštuose lotyniš- 
™ i šriftą rusiškuoju. Tai 

atgijo idėja, kurią caris- 
Rusija buvo įvykdžiusi

Imtuvo j e 1864
y,E spausdinti lietuviškų kny- 

lotyniškuoju šriftu ištisą 
'®“metų. Tik laimei, dabar 

ietinis režimas savo su- 
Jpnyrno, kuris būtų sudavęs 
tižiausią smūgį lietuvių kul- 
nešė^ai, nespėjo įvykdyti.
Lfclntra, į Lietuvą vis dau- 
styfeiu buvo gabenama rusų, 

S He turėjo užimti ankstes
ne^ pareigūnų vietas. Visi ko- 
Bfaarai jau turėjo savo pava
itojus rusus. Į krautuvių 
atsiėjus ir pramonės vietas 

P£. buvo skiriami iš Rusijos 
toj gabenti rusai. Kolchozams 
glamžuoti buvo atgabenti 
Įjįįriolika tūkstančių rusų kol- 
Į0j$)zininkų. Tuo buvo siekia- 
gjjikeleropi tikslai: įvedamas 

jungus, kuris gali sekti ir 
^pinėti lietuvius, įvedama į 
užvartą rusų kalba, išstu- 

Įamas lietuviškas elemen-

- 1 IK^Trečia, kalbose, spaudoje, 
Rje, mokyklose imta garbin
gi visa, kas rusiška — rusų 
^matūra, rusų herojai, o lie- 

jvriškieji, tautiškieji buvo 
“’‘^raduojami, sumenkinami. 
®LKo nepasiekė caristinės 
^sijos apaštalai, mėgino 
. ^kti dabar komunistinės 

sijos atstovai.
^Lietuvių kalba galėjo būti 
^rtojama tik pereinamajam 
fo^kotarpiui. Lietuvių kultū- 
‘' ----------------------------- „ j
tų^ rusais, juose ištirps, ir 

0S tik viena tauta, viena 
«Jba, viena kultūra, viena 
.Llstybė ir viena jos kalba.

kelias buvo numatytas 
^'paties Stalino (plg. Bolša- 

Sovietskaja Enciklopedini.
IKI* J 
irFVIETOJ ŽMOGAUS —

d?’ 
^Parafrazuojant sovietinę 
^Spuliarą dainą, tektų saky- 
m „Aš nežinau kitos šalies, 
r''r tokia prievarta gyvena”.

A^id „buržujams”, t. y. tam 
Iriems socialiniams luo- 
UH'lins, pavz., ūkininkams per 
tėfj? hektarų, namų, fabrikų 
(Jurininkams nėra vietos se

mitiniame gyvenime, tai 
^'Uns buvo iš pat pradžių 
Ljltoku. Bet kad tautoms nėra 
\įfetos, tas paaiškėjo tik bel
dikams 
ztuvoj 

t ___________ ,
-"nu komisija pasiūlė^’

Illinois gubernatorius Dwight 
Green.

Jis kalbėjo:
— Amerika neužgyrė lėlių 

valdžios, sudarytos Sovietų 
Sąjungos jėga. Tačiau ji ne
pareiškė jokio efektingo pro
testo prieš sutrempimą lais
vės, prieš ištrėmimus Sibi
ran, prieš religinį kliudymą 
ir prieš visokeriopą panieki
nimą ir skriaudas padarytas 
Lietuvos žmonėms, vyrams 
ir moterims. Taigi netenka 
stebėtis, kad senatorius iš 
Indiana valstijos ir kongres
menas iš Illinois įteikė Kon
gresui rezoliucijas, reikalau
jančias, kad mūsų valstybės 
valdžia iškeltų apsvarstymą 
Lietuvos vargų užsienių rei
kalų Ministerių Taryboje 
Londone. Jeigu Kongresas 
tikrai reprezentuoja Ameri
kos žmonių dvasią ir valią, 
aš tikiuos, kad šitos rezoliu
cijos bus greitai ir didele dau
guma priimtos.

Laikas neleidžia man deta
liai pažiūrėti į ilgą Lietuvos 
žmonių kovą už laisvę. Lais
vės spindulio, žibėjusio per 
šimtmečius priespaudos, ne
sunaikins šių dienų antpuo
liai. Jų dabartinė tragedija 
moko žmones visų Baltijos 
valstybių reikalo mažinti 
skirtumus ir kooperuoti ben
dram išlaisvinimui.

Vakarienės metu buvo iš
girsta muzikos ir dainų. At
stovai ir svečiai aukų čia pat 
vietoje sudėjo kelis tūkstan
čius dolerių.

Paskutinė diena
Šeštadienis buvo nutarimų 

ir rinkimų diena. _ ,___
Dr. Pijus Grigaitis padarė'^— kol lietuviai susimaišys 

svarbų pranešimą apie Ame
rikos Lietuvių Tarybos dar
bus. Jo duotoji apžvalga bu
vo plati ir išsami. Jis iškėlė, 
ką Amerikos Lietuvių Tary
ba yra atlikusi: įsteigė Infor
macijų Centrą, suorganizavo 
Šalpos Fondą, rūpinasi trem
tiniais, sušaukė svarbius su
važiavimus, surinko per 50.- 
000 dolerių, vis labiau stipri
na Lietuvos laisvės kovą, ra
šė memorandumus, kreipėsi 
į valdžios įstaigas. Kaip vie
ną iš svarbių faktų P. Gri
gaitis pažymėjo bendrą ir 
vieningą katalikų, socialistų 
ir sandariečių darbą.

Po pranešimo nemaža at
stovų pareiškė savo nuomo
nes, pritardami Tarybos vie
ningai veiklai Lietuvos lais
vės kovoje.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Rinkimai

Priėjus prie Amerikos Lie
tuvių Tarybos rinkimo, no-

ROBOTO LAISVĖS

Utiniame

pašeimininkavus

išvada — sovietinėje tvarko
je nei žmogui nėra vietos.

Šimtmečius kovota dėl 
žmogaus įsitikinimų laivės, 
dėl laisvės juos pareikšti žo
džiu ar raštu, įeiti ar neįeiti 
į atitinkamas politines gru
pes — sovietinėje Lietuvoje 
nebuvo tos teisės. Apie teisę 
savo įsitikinimus pareikšti 
žodžiu ar raštu negalėjo būti 
ir kalbos. Jokių laikraščiu ar 
žurnalų — tik komunistų. Jo
kio partijos doktrinai pa- 
prieštaravimo, jokio abejin
gumo, paklausimo. Jokiais 
autoritetais savo teigimų ne
galima patvirtinti — tik Sta
lino, Lenino ir VKPB (t.y. 
bolševizmo istorijos vadovė
liu). Laisvė parašyti ar pa
sakyti — tiek, kiek giriamas 
bolševizmas.

Laisvė tikėti ar netikėti — 
pasaka. Kova su religija ir 
bažnyčia buvo aktyviai varo
ma. Ne tik spaudos ar pa
skaitų propaganda prieš re
ligiją ir kunigus, bet ir mo
ralinė bei fizinė prievarta. 
Tradicinės šventosios dienos 
staiga buvo paskelbiamos 
darbo dienomis, o šeštadie
nio — poilsio. Neatvykę šven
tomis dienomis į darbą, o 
mokiniai į mokyklą — buvo 
laikomi sabotažninkais, ir jų 
vardai įtraukiami į NKVD 
sąrašus. Kai kur prie baž
nyčių buvo pristatomi šnipai, 
kad žiūrėtų, kas eina į baž
nyčią. Aukštesniesiems pa
reigūnams tai buvo užtenka
ma priežastis atleisti iš tar
nybos.

Buvo uždarytas teologijos 
fakultetas, kunigų seminari
jos, atimtos visos joms pa
talpos. Atimtos patalpos iš 
vyskupų. Bažnyčios apdėtos 
mokesčiais kaip viešųjų pra
mogų namai — kinoteatrai ir 
kavinės. Bažnyčios tarnai — 
trigubais darbo mokesčiais. 
Visi vienuoliai išmesti iš sa
vo patalpų ir faktiškai vie
nuolynai uždaryti.

Iš antros pusės antireligi
nė ideologija buvo stengiama
si prievarta primesti. Ne tik 
spaudoje, ne tik mokyklose 
buvo skelbiama bedievybė, 
bet ir tarnautojams, darbi
ninkams buvo privalomos 
antireliginės paskaitos. Kas 
atsisakys jas lankyti, tas bus 
įtrauktas į sabotažninkų są
rašus, kuriems grėsė pakliūti 
į NKVD.

Sovietinės santvarkos žmo
gaus idealas — robotas, t.y. 
mašina. Ją tam tikrais tar
pais patepi, ją kilnoji iš vie
tos į vietą, ją remontuoji, 
kaip pats nori, o nepatinka
— ją išmeti. O remontuoti 
robotą, t. y. žmogų, jį pati
krinti, perauklėti, perdirbti
— to darbo imasi NKVD.

Ak, tas NKVD... Šis var
das sudrebina kiekvieną lie
tuvį, kuris 1940-41 m. buvo 
Lietuvoje. Tai visa galinti 
įstaiga, kuri ėmėsi žmones 
perauklėti robotais, o kurie 
negalėjo robotais pavirsti, 
tuos be pasigailėjimo naiki
no.

Niekas nebuvo tikras, kad 
nakčia į jo duris nepasibels 
ir neišsives į NKVD. O kas 
buvo suimtas, mažas procen
tas išeidavo laisvėn. Prie 
kiekvieno galėjo būti prista
tytas šnipas, kuris sekė visus 
žingsnius, ir užteko šnipo žo
džio, kad būtum suimtas.

Niekas pasaulyje nemoka 
taip šnipinėti ir šnipų tinklo 
organizuoti kaip NKVD. Tam 
darbui jie angažuoja daž
niausiai prievarta darbinin
kus, studentus, mokinius, gy
dytojus, kunigus. Įsako net 
vaikams pranešinėti apie sa
vo tėvus, mokiniams apie 
mokytojus. Ne be reikalo So
vietų Sąjungoje yra pamink
las vaikui, kuris išdavė savo 
tėvus. Jis statomas visam 
jaunimui pavyzdžiu.

už kurią 
mirties bausmė ar 
kalėjimas ištrėmi-

tuose tardymuose

Maža kas žinojo, kas da
rėsi NKVD tardymuose ir 
kalėjimuose. Tik iškilęs ka
ras paleido suimtus kalinius, 
kurie išnešė daug šviesos apie 
NKVD darbus Lietuvoje. Vi
si suimtieji buvo kaltinami 
kontrrevoliuci j a, 
skiriama 
ilgametis 
me.

Tačiau
turėjo tardomasis tik prisi
pažinti, kad jis yra tuos nu
sikaltimus įvykdęs, kuriais 
tardytojas jį kaltina. Jeigu 
neprisipažįsta, tardomasis 
išlaikomas po kelias, kelioli
ka valandų „apsigalvoti”. 
Jei ir tai negelbsti, grąžina
mas į kalėjimą, kad kitą nak
tį vėl tą pačią procedūrą pa
kartotų.

Tardymas neapseina be fi
zinės prievartos, pradedant 
nuo paprasčiausio daužymo į 
veidą iki rafinuočiausių ir 
sadistiškiausių kankinimų, 
po kurių tardomasis jau į ka
lėjimą tik parnešamas arba 
į kapus gabenamas. Po to, ką 
išėjusieji iš kalėjimų papa
sakojo, nesunku suprasti, 
kaip tai atsitinka, kad So
vietų Sąjungoje visi tardo
mieji prisipažįsta ir prašo 
nubausti.

Šimtai lietuvių nepakėlė 
tardymų ir buvo nužudyti. Jų 
slapti kapai buvo surasti tik 
bolševikams pasitraukus iš 
Lietuvos...

Kalbėti apie tuos tardymus 
ir kalinimus yra beprasmiš
ka. Reiktų pasikalbėti su iš
likusiais gyvaisiais ar bent 
pasiskaityti jų parodymus. 
Bet viena aišku: kalėjimas 
nepriklausomoj Lietuvoj vie
no sovietinio tardytojo tei
singai buvo pavadintas sana
torija, palyginti su sovietiš
kuoju. Per tuos sovietinius 
kalėjimus perėjo vienais me
tais 12,000 lietuvių kalinių 
— profesorių, kunigų, žurna
listų, mokytojų, ūkininkų, 
darbininkų, studentų, moki
nių...

Tai buvo paprasčiausias 
žmogaus naikinimas. Naiki
nimas žmogaus, kuris negali 
pavirsti robotu, nieko nejau
čiančiu, negalvojančiu, sa
kančiu ir darančiu taip, kaip 
diktuoja partija.

Tokia buvo sovietinėje Lie
tuvoje asmens laisvė...

Apie kokią čia asmens 
laisvę ir teisę galima kalbė
ti, jei Sovietų Sąjungoje ne
buvo apskritai net teisės gy
venti. Taip.

NEW YORK

WAR FUNP
3 dienas. O karštis tomis die
nomis buvo toks didelis. Nei 
maisto, nei vandens nedavė. 
Tokioje žmonių spūstyje, dar 
vagonams stotyje stovint, 
nėščios moterys nelaimingai 
gimdė, ligoniai alpo ir mirė.

Dar didesnis moterims 
smūgis, kada į moterų vago
nus atvykę raudonarmiečiai 
įsakė visiškai nusirengti, at
ėmė iš jų drabužius ir pame
tė joms pakaitalus, pasiūtus 
iš maišų medžiagos. Kurios 
atsisakė nusivilkti, toms jė
ga drabužius nuplėšė. Mat, 
kaipgi tremiamosios moterys 
atrodys kitaip nei daugumas 
Sovietinėje Sąjungoje...

Vieno tremtinio (St. Kai
riūkščio, Kaišiadorių gimna
zijos direktoriaus) buvo ras
tas pakeliui išmestas laišku
tis:

„Drauge, kenčiame neapsa
kytai, trūksta vandens ir oro, 
bet didžiausias smūgis — 
mūsų šeimas suskaldė. Neži
nau, ar išlaikys mūsų širdys” 
L. A. III, 43).

O kitas tremtinys, geras

vaduotojo draugas pastara
jam tokiu pat būdu rašo:

„Daktare, sveikinu iš pa- 
selencų ešalono. Gyvename 
blogesnėse sąlygose negu gy
vuliai: trūksta oro — trokš
tame, badaujame. Už ką? Pa
galiau, jeigu jau mums tūks
tančiams suaugusių kiek ga
lėtų taikyti bausmę, tai už 
ką kenčia maži vaikai? Jei 
jau norėjote mus išžudyti, 
tai reikėjo rasti gražesnį bū
dą — skiepijimą bacilomis, 
ir būtų iš karto baigta, ar 
kurią kitą priemonę surasti.

Daktare, visko tikėjaus iš 
Komisarų Tarybos, bet kad 
tūkstančius lietuvius iš Lie
tuvos išsiųstumėt, kad laido
tumėte tautą, kad būtumėt 
tautos duobkasiais — niekuo
met nesitikėjau.

. . . Būkite prakeikti, Lie
tuvos valstybės ir tautos 
duobkasiai. Tokių linkėjimų 
siunčia už tūkstančius lietu
vių tas, su kuriuo 1939-40 m. 
praleisdavai ilgas valandas, 
o dabar pasalencas į tolimą 
SSSR... (ib. 43).

Tokis likimas ištiko 40,000 
lietuvių.

Ir už ką? Kas jie tokie, jei 
jau taip žiauriai buvo išplėš
ti iš gimtojo krašto, suardy
tos šeimos, patys pasmerkti 
badui ir mirčiai. Tai vis 
„prieštarybinis elementas”, 
„liaudies priešai”. Kas buvo 
laikomi liaudies priešais ir 
prieštarybiniu elementu, su
minėta instrukcijoje egzeku
cijos vykdytojams, štai jis:

„Šitam elementui priklau
so:

1. Visi buvę prieštarybiniu 
politinių partijų, organizaci
jų ir grupių nariai: trocki- 
ninkai, dešinieji, eserai, men- 
sveikatos komisaro ir jo pa-

IŠ BERNARDO BRAZDŽIONIO EILIŲ RINKINIO

“SVETIMI KALNAI”

NEBUVO LAISVĖS 
GYVENTI

Tuo visi Lietuvoje įsitiki
no, kad bolševikai ėmėsi ma
sinio tautos naikinimo.

1941 m. birželio 13-14 d.d. 
naktis buvo baisiausia iš vi
so sovietinio valdymo Lietu
voje. Tą naktį enkavedistai 
įsibrovė į piliečių namus, pa
žadino, darė kratas, suiminė
jo ir įsakinėjo per porą va
landų arba ir per pusvalandį 
pasiruošti kelionei čia pat 
enkavedistų priežiūroje. Pa
siimti buvo leidžiama po 100 
klg. drabužių, maisto, indų 
valgiui, patalynės. Paskui 
sunkvežimiais šeimos buvo 
gabenamos į prekinius vago
nus. Pakrovimo stotyje šei
mos perskiriamos — vyrai, 
moterys į atskirus vagonus, 
o dažnai ir vaikus atimdavo.

Kad šeimos bus išdrasky
tos, specialiai buvo įsakyta 
slėpti nuo nelaimingųjų. Vi
sa išvežimo procedūra buvo 
organizuota kuo žiauriausiu 
būdu. Tremtiniams kančios 
buvo sąmoningai didinamos.

Instrukcijoje buvo pasaky
ta krauti į vagonus ne mažiau 
kaip po 25 asmenis, tad su
kraudavo net iki 50-60. Va
gonai buvo uždaromi aklinai, 
langų angos apkalamos, kad 
nieko nebūtų matyti. Stoty
se vagonai buvo laikomi po 2-

Ištrėmimo Kelias
Ištrėmimo kelias taip apkarsta,
O tu juo be poilsio eini,
Tartum širdį neštumei į kai'stą, 
Tartum kojas degintų ugny . . .
Ištrėmimo kelias buvo skirtas 
Daugelio mažų tautų sūnums, 
O pasaulis šoko tartum girtas
Ir ugnies kardu grasino mums:
“Atiduokit žydinčias sodybas, 
Atiduokit ošiančias marias
Ir laukus, kui’ rugio žiedas žydi, 
Kalnelius ir klonius ir girias.”
Ir atsakė tie, kurie kalneliuos
Po kautynių ilsis milžinai:
— Kaip didvyriai neškit savo dalią, 
Kaip dievai gyvensit amžinai!
Kriskite prie vartų — neatkelkit, 
Kriskit prie šaltinio — jis krauju 
Pavers savo gelmę šaltą, skalsią 
Ir tyra srove negirdys jų . . .
Gera bus milžinkapiuos ilsėtis,
Į akis pažvelgt tėvų dievams,
Amžiais jūsų bus dangus žvaigždėtas, 
Amžina diena — vaikų vaikams.
Ir atsakė ji, tėvų žemelė,
Kaip gėlė dejuodama šalnoj:
— Eisit ištrėmimo sunkų kelią, 
Klupsit pakely ir darganoj.
Vėl mane sugrįžę rasit žalią, 
Saulė auksą vėl žarstys languos, 
Vėl puoš Sekmines žali berželiai, 
Amžiais Baltija laisva banguos.
Furthof, 1944-9-30

Malda
O Dieve Tėve mūsų, mes skurdūs kaip našlaičiai, 
Be motinos tėvynės, be žemės, be namų, 
Rasa savos malonės mūs krūtinės palaistyk, 
Suspaustas juodo vargo, nelaimių ir skausmų.
Pavargo mūsų kojos, pavargo mūsų širdys
Be Nemuno pakrančių, be tėviškės kelių, 
Kaip paukščius be pastogės Tu glauski mus ir šildyk 
Ir širdžiai negailėki ramybės spindulių.
Juodam varge paskendus ir mūsų žemė rauda
Ir mūsų brolių dienos, ir mūs tėvų kapai — 
Už Tavo vardą tremia, už Tavo maldą šaudo, 
Nutilo jau vargonai ir neskamba varpai . . .
O Dieve Tėve mūsų, globoki mūs tėvynę 
Ir naują laisvės rytą uždek jos danguje, 
Tėvų gimtojon žemėn tegrįžta vėl tremtiniai, 
Kur teka amžių kraujas, kur šaukia Baltija.
1945-1

ševikai, socialdemokratai ir 
panašiai.

2. Visi buvę tautinių šovi
nistinių prieštarybiniu parti
jų, organizacijų ir grupių na
riai: tautininkai, jaunalietu
viai, voldemarininkai, liaudi
ninkai, krikščionys demokra
tai, nacionalistų teroristų 
„Geležinis Vilkas” organiza
cijos nariai, katalikų teroris
tų „Baltojo žirgo” organiza
cijos nariai, studentų akty
vistų korporacijos nariai, 
šaulių sąjungos aktyvas ir p.

3. Buvę žandarai, polici
ninkai, buvę tarnautojai poli
tinės ir kriminalinės polici
jos ir kalėjimų prižiūrėtojai.

4. Buvę caro, baltosios, 
Petliuros ir kitų armijų ka
rininkai.

5. Buvę Lietuvos, Lenkijos 
armijų karininkai ir karo 
teismo nariai.

6. Buvę politiniai banditai, 
baltosios ir kitų prieštarybi- 
nių armijų savanoriai.

7. Išbraukti iš komunistų 
partijos ir komsomolų nusi- 
kaltusieji partijos asmens.

8. Visi perėjūnai, politiniai 
emigrantai, reemigrantai, re
patriantai ir kontrabandis- 
tai.

9. Visi svetimų valstybių 
piliečiai, svetimų valstybių 
firmų atstovai, svetimų vals
tybių įstaigų bendradarbiai, 
buvę svetimtaučiai, buvę už
sienio atstovybių, firmų kon
cesijų ir akcinių bendrovių 
tarnautojai.

10. Asmens turį asmeni
nių susirašinėjimų su užsie
niu, pasiuntinybėmis, konsu
latais, esperantistai, filatelis
tai.

11. Buvę valstybinių de- 
partmentų tarnautojai (nuo 
referento ir aukščiau).

12. Buvę Raudonojo Kry
žiaus darbininkai ii’ Lenkijos 
tremtiniai.

13. Įvairių konfesijų dva
sininkai (popai, kunigai), 
sektantai ir religinis akty
vas.

14. Buvę bajorai, dvarinin
kai, pirkliai, bankininkai, 
prekybininkai (kurie naudo
josi samdomu darbu), įmo
nių valdytojai, viešbučių ir 
restoranų laikytojai” (L.A. 
H. 20).

Kas dar belieka atsime
nant, kad dvarininkais buvo 
laikomi visi, kas turėjo per 
30 hektarų žemės? Iš tiesų 
ir buvo paskirta išvežti iš 
Lietuvos 700,000 lietuvių, t. 
y. 40 procentų Lietuvos gy
ventojų. Tik nesuspėjo dėl 
karo pradžios.

Už tat pasitraukdami iš 
Lietuvos bolševikai paliko 
lietuviams tokį šiurpą atmi
nimą, kuris amžiams paliks 
siaubingas, ir vienas jų var
das baidys lietuvį kaip mir
ties šmėkla...

Tuos lietuvius, kurie buvo 
kalėjimuose, Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos karo pra
džioje sovietai mėgino išga
benti į Rusiją. Matydami, 
kad kaliniai yra didelis ap
sunkinimas, Červenės miške 
šešis šimtus jų iššaudė. Liko 
keletas, kurie sužeisti ar per
gąsdinti krito sykiu su nu
kautaisiais ir nebuvo enkave
distų pastebėti. Vienas iš jų 
išsigelbėjęs parašė atsimini
mus — jie buvo Amerikoje 
išversti į anglų kalbą.

Iš kai kurių kitų kalėjimų 
ir koncentracijos lagerių ne
spėję išgabenti, čia pat su
naikino: Telšių kalėjime apie 
70, Pravieniškių per 500 žmo
nių ir kt. Nesitenkino tik žu
dydami. Prieš nužudydami 
kankino, šlykščiai, sadistiš
kai, rėžė diržus iš nugaros, 
traukė liežuvius, badė akis, 
piaustė nosis ir lyties orga
nus ir nupiovę kaišiojo į bur
ną. Tai paklaikusio žvėrišku
mo darbai....

Ne, negalima žodžiu papa
sakoti to, ką parodė pačios 
anų barbarybių liekanos, už
fiksuotos foto nuotraukomis 
ir gydytojų ekspertizomis. 
Blanksta visos vidurinių am
žių tortūros palyginti su tuo, 
kas pavartota prieš lietuvius.

Ir norim apie jas pasakoti.

Kiekvienas tų baisybių prisi
minimas mums yra skaudus, 
ir ašaras spaudžia artimų 
žmonių pakeltos kančios. O 
patikėti jomis — ... Jūs ga
lite ir nepatikėti. Bet mes 
tuo tikime. Mes tikime. Mes 
tikime, kad nėra vietos žmo
gui sovietinėje Lietuvoje...

Dabar jūs žinote, kodėl 
mes negalime grįžti į savo 
kraštą. Tol, kol jis yra oku
puotas.

Kartoju jums:
Mes negrįžtame ne dėl to, 

kad mes esame karo nusikal
tėliai, buržujai, kapitalistai, 
plutokratai, fašistai ir t.t. 
Tokiais vardais jums išva
dino mus rusų propagandis
tai. Taip tikins ir vokiečiai, 
kuo greičiausiai mumis nusi
kratyti norėdami ir žinodami, 
kad toks kaltinimas geriau
siai amerikiečius veikia.

Mes negalime grįžti tuo 
tarpu, nes mes negalime pa
kelti prievartos sąžinei ir įsi- 
tinimams, be kurių žmogus 
nustoja buvęs žmogum.

Mes negalime grįžti į kraš
tą, kuriame brutaliai min
džiojami elementariausi de
mokratiniai ir humanistiniai 
principai.

Mes negalime grįžti, nes 
mes nenorime, kad mūsų šei
mos būtų išardytos ir jų na
riai išblaškyti po Rusiją 
skurdui, badui, lėtai mirčiai.

Mes negalime grįžti, nes 
mūsų kiekvienas dar nori gy
venti.

O pagaliau ir grįždamas 
niekas nėra užtikrintas, kad 
jis bus nuvežtas į Lietuvą, o 
ne į Ukrainą ar Kazachstaną, 
kur jau dingo kelios dešim
tys tūkstančių lietuvių...

Taip, taip, jūs esate pasi-.. 
ryžę kartoti senąją propa
gandisto tezę, kurią vienas 
politrukas kalbėjo lietuvių 
lageryje, kalbindamas grįžti: 
— Dabartinė Sovietų Sąjun
ga tai ne ta, kuri buvo 1940- 
41 m. Dabar laisvė ir bažny
čiai, komisaras net į pamal
das lankosi, panaikintas ko- 
minternas, atsisakyta nuo 
propagandos užsieniui...

Jūs laimingas žmogus, jei 
jūs galite tuo tikėti. Mes ne
galime tuo tikėti, nes per 
daug gerai pažįstame sovieti
nę propagandą ir jos triksus. 
Niekas kitas nemoka taip 
drąsiai pavadinti baltu tai, 
kas yra juoda; viena pasaky
ti, kitaip padaryti. Ne be rei
kalo vienas buvęs komisaras 
liaudies vyriausybėje paskui 
kalbėjo :

„Stalino konstitucija ga
rantuoja kiekvienam piliečiui 
aprūpinimą darbu.... Tikru
moje tūkstančiai tarnautojų 
išmetami į gatvę, neduodant 
jiems jokio pragyvenimo šal
tinio, dargi davus griežtą 
įsakymą atleistųjų tarnauto
jų į darbą nepriimti (įvykiai 
su Vidaus Reik. M-jos tar
nautojais, kurių vienu kartu 
atleista apie 10,000 žmonių).

„Stalino konstitucija ga
rantuoja kiekvienam piliečiui 
korespondencijos ir susižino
jimo laisvę... Tikrovėje visoj 
Lietuvos teritorijoje steigia
mi juodieji kabinetai, per ku
riuos pereina visa korespon
dencija.

„Stalino konstitucija ga
rantuoja aprūpinimą senat
vėje... Tikrovėje gi visiems 
Lietuvos pensininkams nu
traukiamas pensijų mokėji
mas, o darbininkai, kurie iki 
1940 m. birželio 15 d. nu
traukė dėl senatvės ar ligos 
darbą, jokių pensijų negau
na.

„Stalino konstitucija ga
rantuoja piliečiams asmens 
ir turto neliečiamybę... Tik
rumoje gi dešimtys tūkstan
čių Lietuvos piliečių 1941 m. 
birželio 14-15 d.d. suimami, 
jų turtas konfiskuojamas.

„Stalino konstitucija kiek
vienam piliečiui garantuoja 
nemokamą mokslą visose mo
kyklose. Tačiau tuoj pat įve
damas mokestis kuo ne visose 
mokyklose Sovietų Sąjungo
je...

(Pabaiga 4 psl.)
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Philadelphijos Žinios
TEISMAS ,

Lietuviai veikėjai bus tei
siami šį sekmadienį, gruodžio 
9 dieną, 6:30 vai. vak. Šv. 
Kazimiero parapijos salėj. 
Vyriausias teismo vedėjas 
bus iš New Yorko.

Nepraleiskite progos daly
vauti tame pirmą kartą su
rengtame teisme.

Salė bus atidara nuo 4 vai. 
po pietų. Bus užkandžių ir 
gėrimų. Įėjimas į teismą 25c.

Rengia visos draugijos.

už Nicholas Tomincasa. Su
tuoktuvės įvyko šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj, gruo
džio 1 dieną.

MIRĖ
Ka-

BUS LIETUVIŲ KONGRE
SO PRANEŠIMAS

Lietuvių Kongreso delega
tai, kurie ką tik sugrįžo iš 
Chicagos, darys pranešimą. 
Pirmą pranešimą padarys 
savo organizacijų atstovams, 
o po Naujų Metų rengs pla
tų pranešimą, kurį planuoja 
padaryti viešame susirinki
me.

Susirinkimo diena ir vieta 
bus paskelbta spaudoj ir per 
radiją.

Lietuvių visuomfenė laukia 
panašių pranešimų, kad visi 
žinotų, kokie svarbūs darbai 
buvo atlikti Lietuvių Kongre
se.

Lapkričio 21 d. mirė 
zimieras Vasilevičius, 60 me
tų amžiaus.

Palaidotas šv. Kryžiaus ka
pinėse.

Lapkričio 22 d. mirė Kazi
mieras Senulis, 75 metų am
žiaus.

Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse po pamaldų šv. Jur
gio bažnyčioje.

Lapkričio 25 d. mirė Mari
ja E. Miliauskas, 34 metų am
žiaus.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

JAUNO KARIO PERGYVE
NIMAI

z 40 V AL. ATLAIDAI
Šv. Kazimiero parapijos 40 

vai. atlaidai bus švenčiami 
trečią advento 
gruodžio 16, 17 

_mis. Pamokslus 
čiai kunigai.

Parapijiečiai 
uoliai rengiasi 
šventei.

Pamaldos vakarais bus 
7:30 vai.

sekmadienį, 
ir 18 dieno- 
sakys sve-

ir mokykla 
tai- metinei

UOLŪS VAIKUČIAI
Parapijos vaikučiai prieš 

Padėkos Dieną smarkiai dir
bo ir išplatino laimėjimų kny
gutes kalakutui laimėti. Vi
si vaikučiai taip uoliai dir
bo, kad ir pelno gauta gra
žaus — $287.13. Tai tikrai 
sėkminga loterija.

Parapija dėkinga už tokį 
jaunuolių pasidarbavimą.

de- 
jis 
to-

ne- 
su-

VEDYBOS
Juozas Dapkūnas, kurs 

seniai sugrįžo iš laivyno, 
situokė su Elena Chadwick
šv. Jono bažnyčioj, su šv. mi- 
šiomis, lapkričio 24 d.

Julija Lukošiūtė, 1746 E. 
Moyamensing Avė. ištekėjo

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Nuo futbolo prie šautuvo. 
— Sudiev Philadelphia ir 
Pennsylvania. — Pirmosios 
pamokos.

Jaunuolis Juozas Rimgai
la, Media, Pa., vos 18 metų 
vyrukas. Daugumą savo jau
nystės laiko praleidęs gražioj 
ir sveikoj užmiesčio aplinkoj, 
jis išaugo augalotas, 6 su virš 
pėdų, stipraus sudėjimo.

Jam patiko tas sveikas ir 
linksmas gyvenimas gamtos 
prieglobstyje, kur daug gė
lių, žalumynų, miškelių, upe
lių. Miestas jam tik retkar
čiais tekdavo aplankyti.

Šalia savo mokslo ir pagel- 
bos tėveliams, jaunuolis bu
vo sporto mėgėjas. Jis mokė
jo galingai baseball mušti, 
bet kaip aukštas ir stiprus 
vyras, tai futbolą galėjo ir 
spirti ir nešti po kelias 
šimtis jardų. Ir mėgo 
sportą, kaip ir daugelis 
kio amžiaus jaunuolių.

Bet karo siaubas pareika
lavo, kad jaunieji vietoj svei
ko ir malonaus sporto grieb
tųsi ginklo. To paties susi
laukė ir Juozas. Jis buvo pa
šauktas ginti savo krašto. 
Keista iš pradžių buvo Juo
zui. Jis nemėgo šautuvų, o 
ypač nenorėjo girdėti, kad 
tie nauji ginklai turės būti 
taikomi į žmones, taip pat 
jaunus vyrus. Graužė jo šir
dį ir lyg dusino.

Po visų pergyvenimų jau
nuolis aiškiausiai atsimena 
atsisveikinimo valandą. Juk 
prieš tai tik vieną dieną iš
vykdavo iš namų — į Phila- 
delphiją pas savo dėdę ar ki
tus gimines. O šiaip visuo
met būdavo su savo mielais 
tėveliais.

Bet dabar jis turi iškeliau
ti, palikti namus, sudiev sa
kyti mamai, tėvui...

Skaudžios tai buvo valan
dos. Kai prisimena, tai ir po 
kelerių metų dar gali suskai
tyti ašaras, kurios nebuvo 
gausios, bet taip didelės, 
kaip pupos.

Matė ir motinos gailesčio 
ir užuojautos ašaras. Gyvai 
atjautė tėvo stiprų rankos, 
spustelėjimą, kurs taip ryš
kiai kalbėjo: sūnau, tu turi 
eiti, bet mes vis tiek dvasioj 
būsim arti tavęs.

Vykdamas iš Philadelphi
jos, vėl iš naujo susigraudi
no. Juk Philadelphia — tai 
jo gimtinė, čia atvykdavo pa
silinksminti, kaimo gyvenimą 
paįvairinti. Philadelphia jam 
daug ko priminė ir daug ko 
turėjo pasakyti. Bet dabar 
turi ją apleisti, palikti neži
nia kokiam laikui, o gal la
bai ilgam.

Išvykstant iš Pennsylvani- 
jos dar sunkiau pasidarė. Juk 
jau dabar ir savo valstybę 
turi apleisti. Ir Media ir 
Glen Riddle bus jau toli, toli 
nuo jo... Taip, tikrai gaila 
buvo apleisti ir palikti savo 
pažįstamas vietas ir visas 
apylinkes.

Pats netikėjo, kad jis jau 
karys. Nelengva buvo pri
prasti prie kariškų drabužių. 
Ypač kariški batai pradžioje 
darė sunkaus įspūdžio. Ir kai 
eidavo, tai ir nenorėdamas 
nuspirdavo ne vieną akmenį, 
kad išmėgintų, ar tie kariški 
batai yra pakankamai stip
rūs ir verti nešioti.

Pirmosios pamokos, atro
dė, gal bus kaip ir futbolo 
mankštoj. Bet čia tuoj paju
to, kad ne. Kariška drausmė 
daug kietesnė ir sunkesnė,

kaip bet kokio sporto moky
tojo pamokos.

Pamokos turėjo būti atlik
tos, ar saulė kepino virš 100 
laipsnių, ar lietus lijo kaip iš 
kibiro, ar šaltis spirgino.

Pamokos tikrai būdavo ne
lengvos. Kol šiek tiek pripra
to.

Vakare, kai eidavo ilsėtis, 
nesykį ir miegodami ar sap
nuodami tą patį kartodavo, 
ką per dieną mokydavosi.

O tos pamokos, tai ne mo
kyklos jaunuoliams duoda
mos pamokėlės, bet tikrai 
karo ir griežtumo pamokos. 
Ypač pirmosios pamokos, 
pirmųjų mėnesių valandos il
gai liks širdyje ir mintyje.

(Bus daugiau)
Kun. Stan. R.

KODĖL MES NEGRĮŽTAME

LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ VEIKLA

Italijon 
baigę 

į kuni- 
grįžti į

Lietuvos Pranciškonai 
Rūpinasi Lietuviais 

Tremtiniais
Lietuvos pranciškonai, dar 

prieš karą pasiųsti 
studijuoti, šiemet 
mokslus, įsišventinę 
gus ir negalėdami
Lietuvą, dabar visą savo lai
ką pašvenčia besirūpindami 
lietuviais tremtiniais, kurių 
Italijoje esama apie 3000.

Kun. Bernardinas Graus- 
lys, kuris yra baigęs Pran
ciškonų šv. Antano Universi
tetą Romoje ir paskutiniais 
metais gilino savo studijas 
Milano švenč. Jėzaus širdies 
Universitete, dabar lanko vi
sus belaisvių lagerius šiauri
nėje Italijoje ir aptarnauja 
lietuvių dvasinius ir materia
linius reikalus kun. Petras 
Baniūnas, gyvenęs netoli Mi
lano, Monzos mieste, savo 
tiesioginėje žinioje turi apie 
30 vyrų, kuriuos jis globoja.

Šiaurinėje Italijoje lietu
viai gyvena jau nuo pernai 
rudens. Kol juos pasiekė 
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo pašalpa, kun. Bernar
dinas, kun. Petras kartu su 
Dr. Agota Šidlauskaite ap
saugojo ten esančius lietu
vius nuo bado ir kitų nelai
mių.

Kun. Leonardas Andriekus 
neseniai lankėsi pietinėje Ita
lijoje, ieškodamas įvairiuose 
lageriuose lietuvių ir jiems 
padėdamas. Taip pat ir kiti 
kunigai, esą Romoje, lanko 
lietuvius, laiko jiems Mišias, 
sako pamokslus ir klauso iš
pažinčių.

Pranciškonų pranešimu, 
liepos 2 d. Romos lietuviai 
atnaujino Lietuvos pasiauko
jimą Švenč. Jėzaus Širdžiai. 
Liepos 15 d. įvyko Romoje 
kun. Gutausko S.J. primici
jos. Rugsėjo 8 d. visa lietu
vių kolonija atšventė tautos 
šventę ir ta proga išleido pir
mąjį Italijoje lietuvių lai
kraštį „Lietuvių Balsas”, į 
kurio redakciją įeina ir kun. 
Leonardas Andriekus, O.F.M.

Lietuvos Pranciškonai, esą 
Vokietijoje, taip pat rūpina
si lietuvių tremtinių dvasi
niais ir materialiniais reika
lais. Su dideliu uolumu tarp 
lietuvių dirba kun. Tarcizijus 
Garbukas. Paskutiniu laiku 
jis darbavosi Dresdene. Ka
ro metu sugriovus Dresdeną, 
kun. Tarcizijus atvyko į Ba
variją ir čia dabar darbuo
jasi tarp lietuviu. Bombar
duojant Dresdeno miestą, 
kun. Tarcizijus buvo smar
kiai sužeistas.

lai, lenkai, prancūzai, slovė
nai, slavokai, kroatai, turi 
savo centrus — provincijas, 
kurioms vadovauja jų tauty
bės pranciškonai. Nūn ir lie
tuviams tretininkams įkur
tas centras — šv. Kazimiero 
provincija, kuriai vadovauti 
yra paskirtas Lietuvos pran
ciškonų Amerikoje viršinin
kas kun. Justinas Vaškys, 
O.F.M. su rezidencija — 
Franciscan Monastery, 
Mount St. Francis, Greene, 
Maine.

Amerikos lietuvių tretinin
kų provincija yra visos Ame
rikos tretininkų centro — 
The National Tertiary orga
nization pilnateisis narys.

Spalių 9-10 d. Pittsburghe, 
Pa., kapucinų uždarų reko
lekcijų namuose, įvyko visų 
Amerikos tretininkų provin
cijų provincijolų suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyvavo 
ir Lietuvos pranciškonų Ame
rikoje viršininkas kun. Just. 
Vaškys, kuris atstovavo lie
tuvius tretininkus.

Per visas suvažiavimo die
nas buvo plačiai svarstomi 
Trečiojo Ordino reikalai 
Amerikoje. Buvo numatyta 
priemonės, kaip labiau treti
ninkus įsąmoninti ir suakty
vinti jų veikimą.

Lietuvių tretininkų šv. Ka
zimiero provincijos jurisdik
cijoje šiuo metu yra 30 tre
tininkų kongregacijų, šis 
skaičius nuolat didės, įku
riant Lietuvių parapijose vis 
naujas kongregacijas.

Be to, Kunigų Vienybės 
yra pageidavimas, kad visų 
lietuvių parapijų tretininkų 
kongregacijos, kurios pri
klauso įvairioms svetimtau
čių pranciškonų provinci
joms, būtų pavestos lietuviš
kam centrui — Šv. Kazimie
ro provincijai, kad tuo būdu 
suvienodinus lietuvių treti
ninkų kongregacijų tvarky
mą ir jas labiau įtraukus į 
katalikiškos akcijos darbus.

(Pradžia 3 psl.)
„Stalino konstitucija ga

rantuoja, kad nė vienas pi
lietis negali būti suimtas be 
prokuroro sutikimo. Birželio 
14-15 d.d. dešimtys tūkstan
čių buvo suimta nežinia su 
keno sutikimu, keno įsaky
mu ir už ką.

Tokios garantijos, tokia 
propaganda ir tokia tikrovė” 
(L. Arch. III. 87).

Jūs galite tikėti, kad bol
ševizmas pasikeitęs, bet kam 
jūs verčiate mus tuo tikėti. 
Jeigu jūs tikite, kad pasikei
tęs, tai paklausykite USA 
senatoriaus Wheeler patari
mo, kada buvo diskusuojamas 
Jungt. Tautų čarteris. Jis 
kalbėjo:

— Kai kurie žmonės mano, 
kad Rusija geresnis kraštas 
už Jungtines Valstybes ir 
kad Rusija turi geresnę val
džios formą. Tiek aš galiu 
tiems žmonėms pasakyti: jie 
turi važiuoti į Rusiją, ten gy
venti ir ten pasilikti.

Dabar tuoj jie turėtų ke
liauti į Bulgariją, į Lenkiją,

j Latviją, į Lietuvą, į Rumu
niją, ir jie ten sužinotų, kas 
su jais atsitiktų, jei jie iš
drįstų bent mažiausiame 
laipsnyje kritikuoti savo vy
riausybę arba bet kurį iš vy
riausybės pareigūnų. Po to
kio patyrimo jie džiaugtųsi 
pasiekę New Yorko uostą.

PAIEŠKOMI ASMENYS

Ur-

Petras ir Jonas Jonaičiai, 
paskutiniu laiku gyveną Chi
cago j, III. Jonaičių ieško Jo
naitytės sūnus Antanas.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti:

Franciscan Fathers,
Mt. St. Francis, 
Greene, Maine.

Agota Dvylaitienė ir
šulė Tarasevičienė, gyvenan
čios Jungtinėse Valstybėse 
ar Kanadoje, ieškomos gimi
naičio, šiuo laiku gyvenančio 
Italijoje.

Juozas Švenčiūnas, Trakiš
kiu., Kalvarijos vals., Mari
jampolės aps., nori surasti 
savo gimines, gyvenančius 
Worcester, Mass, mieste.

Jei giminės atsirastų, jis 
prašo rašyti laiškus per pran
ciškoną gyvenantį Romoje 
šiuo adresu:

Rev. P. Vittore Gidžiūnas,
Via Merulana 124, 

Roma, Italy

Paieškomas Kazimieras 
Račkauskas, kilęs iš Žarėnų 
vals., Dargiškių kaimo. Iš 
Lietuvos išvyko 1904 m. ir 
gyveno 125 Siegel St., Brook
lyn, N. Y.

Paieško seserys Morta, Zo
sė ir Stefanija, gyvenančios 
Argentinoje.

Pranešti redakcijai ar tie
siog seseriai Mortai šiuo ad
resu:

Morta Kungis
Paraguay 740 V. Porvenir 
Avellaneda, Buenos Aires.

KOMINTERNO PATAIKŪ
NAI VILNIUJE

Amerikos Lietuvių Tretinin
kų Centras

Pranciškonų Ordino vado
vybės pageidavimu, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
įkurtas Amerikos lietuvių 
tretininkų centras. Tretinin
kų šv. Kazimiero provincija, 
kuriai pavesta vadovauti lie
tuvių tretininkų dvasiniam 
gyvenimui, jų veikimui ir 
Amerikos lietuvių parapijose 
kurti kanoniškai naujas Tre
čiojo Ordino kongregacijas.

Visų Amerikos tautybių 
tretininkai, pav., airiai, ita-

Tretininkų Kongregacijij 
Vizitacija

Kaip reikalauja regula, 
kasmet kiekvieną Trečiojo 
Ordino kongregaciją turi ap
lankyti vizitatorius.

Vizitatorius prižiūri, kad 
kongregacijoje būtų užlaiko
ma regula, kad būtų tvarkin
gai vedamos kongregacijos 
knygos, kad joje neįsigalėtų 
kokios ydos. Metinės vizita
cijos, kaip ir metinės reko
lekcijos, turi atnaujinti kon
gregacijos dvasią.

Per 1945 m. vizitacijos at
liktos šiose lietuvių tretinin
kų kongregacijose: New Bri
tain, Conn., Paterson, N. J., 
Bayonne, N. J., Detroit, 
Mich., Waterbury, Conn., 
Hartford, Conn., New Haven, 
Conn., Bridgeport, Conn., An
sonia, Conn., DuBois, Pa., 
East Vadergrift, Pa., Chica
go, Ill., Pittsburgh, Pa., 
Homestead, Pa., Amsterdam, 
Pa., Philadelphia, Pa., Wilkes 
Barre, Pa.

Aukso raktas dangaus dar 
neatrakina.

Boethins

New Yorkas. — Vieton ori
ginalios lietuvių literatūros 
dabar Lietuvoje vyrauja Sta
lino ir kitų komunizmo šulų 
kūrybos reprodukcija.

Iš Vilniaus „Pravda” pra
neša, kad tenai „masiniu ti
ražu išspausdinta šiemet rug
sėjo 2 d. Stalino pasakyta 
kalba, ir rugsėjo 3 datuotas 
vyriausio vado įsakymas 
raudonajai armijai ir laivy
nui.” LAIC.

VISŲ LIETUVIŲ MYLIMAS 
ir

SKAUDŽIAI NUKENTĖJĘS
MISIJONIERIUS

Kun. Jonas Bružikas
Įdomiai rašo iš

TREMITNYSTĖS
jaudinantieji laiškai yra 

spausdinami
Jo

u. I?”

Skubėkite užsisakyti 
„ŽVAIGŽDĘ” 
Kaina $1.00 metams

ŽVAIGŽDES” Administracija 
488 E. Seventh Street 
So. Boston 27, Mass.

Paaiškinom, kodėl mes ne
galim ir neprivalom grįžti 
tol, kol mūsų kraštas nėra 
laisvas.

Galėtume jums net paaiš
kinti, kodėl jūs taip norite, 
kad mes grįžtume. Jūs nie
ko mums pikta nenorėjote ir 
nelinkėjote. Bet jums skelbė 
rusų ryšininkai ir atstovai, 
kad grįžus mums bus geriau.

Jums skelbė vokiečių at
stovai, kad jiems bus geriau 
svetimšaliais nusikračius, 
ypač tuos svetimšalius pa
mėginus apjuodinti hitleri
ninkų ar nacių talkininkų 
vardu ir žinant, kad jiems 
nebus duota progos dalykus 
išsiaiškinti.

Na, ir jums atrodo būtų 
mažiau rūpesčio, jei kelioli
ka tūkstančių burnų būtų 
mažiau. Ar ne?

Taip, ir jums patogiau. Bet 
ar tas patogumas jums gali 
būti palygintas su skriauda, 
kurią mums padarytumėt, 
grąžindami mus į Sovietų Są
jungą, t. y. pasiųsdami mus 
mirti?

Ar jūs to norėtumėt?
Mes žinom, kad mūsų siun

timas į Sovietų Sąjungą būtų 
priešingas ne tik mūsų norui 
gyviems likti. Tai priešinga 
ilgametėms amerikiečių tra
dicijoms — gerbti tautų ir 
asmenų laisvę ir priglausti 
visus, į kurių laisvę kas nors 
kėsinasi.

Tokia Amerika lietuviams 
buvo pažįstama vos ne ištisą

MES NEPRIVALOME
— Jūs nenorite, jūs negali

te, bet jūs privalote, — buvo 
naujas pareiškimas iš dis
placed persons pareigūno. — 
Visi Sovietų Sąjungos pilie
čiai privalo.

— Klystate. Tą klaidą yra 
padaręs ne vienas adminis
tracijos pareigūnas, įsakyda
mas lietuviams susirinkti į 
paskirtą vietą ir vykti į ru
sų lagerius, kad paskui būtų 
išgabenti į Sovietų Sąjungą. 
Bet, viena, mes nesame So
vietų Sąjungos piliečiai. Įdo
mu, kaip galite jūs sakyti, 
kad mes esame Sovietų Są
jungos piliečiai, jeigu jūsų 
vyriausybė sako priešingai. 
Juk didžiosios demokratijos, 
kurioms nereikėjo žemintis 
prieš galingą Sovietų Sąjun
gą, Lietuvos okupacijos ir 
įjungimo į SSSR nepripažino. 
To jos nepadarė net iki pa
skutinių dienų, nors Sovietų 
Sąjungos galybė ir autorite
tas labai pakilo.

Rooseveltas^ 1940 m. spa- šimtą metų. Amerika buvo 
lių 15 d. kalbėjo: priebėga lietuviams nuo vi-lių 15 d. kalbėjo: į_l_* “ _

„Klaida yra manyti, kad Sų caro persekiojimų. Dauge- 
Lietuva neteko nepriklauso-j lis lietuvių Ameriką savo an- 

T iatnvnc nanrilrloii- , _ __mybės... Lietuvos nepriklau
somybė tik laikinai yra pa
dėta į šalį.”

Jeigu prezidento Roosevel- 
to pasakymas gali atrodyti 
per senas, tai tuos pačius tei
gimus yra pakartojęs užsie
nių pasekretoris Grew 1945 
m. kovo 3 d. t.y. jau po Jal
tos konferencijos. Gal Pots
dame konferencija ką pakei
tė šiuo klausimu. Komunika
te nieko nepaskelbta naujo 
Lietuvos reikalu. Bet Ame
rikos prokuroro Jacksono pa
reiškimai ryšium su nacių 
teismu parodė, kad Jungtinės 
Valstybės nepripažįsta sovie
tinės okupacijos Lietuvoje. 
O praktika rodo, kad Ame
rikos vyriausybė santykių su 
Lietuva nėra pasikeitusi: 
Lietuvos pasiuntinybė Ame
rikoje tebeveikia visomis tei
sėmis kaip ir kitų valstybių. 
Laivyno dienos kalboje pre
zidentas Trumanas aiškiai 
pasakė, kad Amerika ne
pripažins kitų valstybių 
laisvės naikinimo, įvykdyto 
galingesnių kaimynų.

Taigi Lietuva nėra nusto
jusi būti savarankiška val
stybe, tik ji yra okupuota.

Tai viena. Antra, oficialus 
komunikatas paskelbė, kad 
emigrantai laikomi piliečiais 
tos valstybės, keno pilietybę 
jie turėjo 1939 m. rugsėjo 2 
d. t. y. karo pradžioje su Len
kija.

Trečia, jau ne sykį buvo 
skelbta, kad Pabaltijo tau
tybių žmonės neprivalo grįž
ti; jie tik gali, jei parodo 
laisvo noro.

Taigi visas teigimas, kad 
lietuviai privalo — yra ne
susipratimas, piktai panau
dojamas prieš lietuvius kar
tais vokiečių, kurie nori lie
tuviais, kaip ir kitais užsie
niečiais nusikratyti, arba so
vietinių agentų.

tra tėvyne vadina. Ten yra 
nusikėlęs ištisas ketvirtada
lis visos lietuvių tautos. 
Tūkstančiai lietuvių šauniai 
kovojo amerikiečių armijos 
eilėse dėl grąžinimo į Europą 
laisvių, kurias buvo paskel
bęs prezidentas Wilsonas ir 
Rooseveltas.

Taip, su pagarba minim di
džiuosius Wilsoną ir Roose- 
veltą, iškilmingai garantavu
sius laisvę didžioms ir ma
žoms tautoms, o atskiriems 
žmonėms laisvę nuo baimės, 
laisvę nuo skurdo, laisvę nuo 
bado...

Dėl to mes ir šio karo me
tu kėlėmės iš Vokietijos ry
tų į vakarus ir pietus, tikė
dami tradicine prieglauda 
žmonėms, iš kurių viskas 
atimta — turtas, šeima, tė
vynė — ir kuriems palikta 
dar vienintelė teisė — gy
venti.

Kuris amerikietis panorės 
mums atimti ir tą vieninte
lę teisę.

Mes su pasibaisėjimu žiū
rėjom, kai buvo žudomi ru
sai ir ukrainiečiai, nenorėję 
grįžti į Rusiją Kemptene, 
Manheime. Niekas neįtikės, 
kad Amerikos karys už plau
kų būtų vilkęs moteris iš baž
nyčios į sunkvežimius, kad 
būtų traukęs kryžių iš dva
sininko rankų ir daužęs juo 
nelaimingųjų galvą, kad rau
tų jo barzdos plaukus, kad 
šaudytų žmones, kurių vie
nintelė kaltė, kad jie vengia 
grįžti į „rojų”.

Mūsų širdis verkė giliau
siu skausmu su nelaimingai
siais ir drebėjo baimingu 
klausimu:

— Argi lauktasis laisvių 
gynėjas panorės ir mums 
atimti tą vienintelę teisę — 
teisę gyventi.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

WHOLESALE GROCERS 
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
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toįkų

“^•RESPONDENTŲ PRANEŠIMAILatviją, į Lietuvą, į Rumu- 
liją, ir jie ten sužinotų, kas 
su jais atsitiktų, jei jie iš- 
irįstų bent mažiausiame 
aipsnyje kritikuoti savo vy
riausybę arba bet kurį iš vy
riausybės pareigūnų. Po to- 
kio patyrimo jie d'Tiau-
pasiekę New Yorko uostą. . t„v5„ 

atstovams

kad -----
ko^įHaven, Conn
ne^ė)5. --------
Rietuvės į Kongresą

Pradžia 5 vai. Kasmočiaus 
salėje.

J®is0istuvės atstovams, 
stonį hjatiems Amerikos 
svetinį Kongresan Chicago-
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Deboj inkaro, kuris buvo su- 
išsiaSį apkričio 18 d. Paaiš- 

Na, jt^ aukų surinkta Kon- 
mažiaii^ mūsų kolonijos 70

MES NEPRIVALOME |
— Jūs nenorite, jūs negali-I 

te, bet jūs privalote, — buvo' 
naujas pareiškimas iš dis
placed persons pareigūno. - 
Visi Sovietų Sąjungos pilie
čiai privalo.

— Klystate. Tą klaidą yra 
padaręs ne vienas adminis. 
tracijos pareigūnas, įsakyda
mas lietuviams susirinkti į 
paskirtą vietą ir vykti į ru
sų lagerius, kad paskui būtų 
išgabenti į Sovietų Sąjungą. 
Bet, viena, mes nesame So
vietų Sąjungos piliečiai. įdo
mu, kaip galite jūs sakyti, 
kad mes esame Sovietų Są
jungos piliečiai, jeigu jūsų 
vyriausybė sako priešingai. 
Juk didžiosios demokratijos, 
kurioms nereikėjo žemintis 
prieš galingą Sovietų Sąjun
gą, Lietuvos okupacijos ir 
įjungimo į SSSR nepripažino. 
To jos nepadarė net iki pa-

. skutimų dienų, nors Sovietų 
Sąjungos galybė ir autorite-

. tas labai pakilo.
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Lazauninkas, St. Bukuntas, 
J. Lasdinas, J. Zorskis, P. 
Juška, K. Janulonis, P. Krau- 
čūnas ir J. Slančiauskas.

Daugel mūsų šoko ir links
minomės per J. Zorskio ves
tuves.

Jaunavedžiai išvažiavo po
rai savaičių į Kanadą.

Vietinis
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to pasakymas gali atrodyti 
per senas, tai tuos pačius tei
gimus yra pakartojęs užsie
nių pasekretoris Grew 1945 
m. kovo 3 d. t.y. jau po Jal
tos konferencijos. Gal Pots
dame konferencija ką pakei
tė šiuo klausimu. Komunika
te nieko nepaskelbta naujo 
Lietuvos reikalu. Bet Ame
rikos prokuroro Jacksono pa
reiškimai ryšium su nacių 
teismu parodė, kad Jungtinės 
Valstybės nepripažįsta sovie
tinės okupacijos Lietuvoje.

’as O praktika rodo, kad Ame- 
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nėra pasikeitusi: 
Lietuvos pasiuntinybė Ame
rikoje tebeveikia visomis tei
sėmis kaip ir kitų valstybių. 
Laivyno dienos kalboje pre
zidentas Trumanas aiškiai 
pasakė, kad Amerika ne
pripažins kitų valstybių 
laisvės naikinimo, įvykdyto 
galingesnių kaimynų.

Taigi Lietuva nėra nusto
jusi būti savarankiška val
stybe, tik ji yra okupuota.

Tai viena. Antra, oficialus 
komunikatas paskelbė, kad 
emigrantai laikomi piliečiais 
tos valstybės, keno pilietybę 
jie turėjo 1939 m. rugsėjo 2 
d. t. y. karo pradžioje su Len
kija.

Trečia, jau ne sykį buvo 
skelbta, kad Pabaltijo tau
tybių žmonės neprivalo grįž
ti; jie tik gali, jei parodo 
laisvo noro.

Taigi visas teigimas, kad 
lietuviai privalo — yra ne
susipratimas, piktai panau
dojamas prieš lietuvius kar
tais vokiečių, kurie nori lie
tuviais, kaip ir kitais užsie
niečiais nusikratyti, arba so
vietinių agentų.

lis ® NorkūnU sūnus, 
^'■iuo tarpu yra Japo- 
kovojoe _ _ _ _ _ _
^®®Motinų draugij a ren-

Svirno vakarą gruo- 
^JĮ^ieną parapijos sve- 
Rooseifi? kviečia visus šios 

lietuvius atsilanky- 
džiMffi'įai laiką praleisti, 
veliąs^ovanų ir dalyvauti 
sius burtas karių motinos 
ŽODIS 2^ 
žmoiis i------------------
laisT?Elirianapolis
bado- *

D9U1 v . .... . o ,,-.apoho auklėtinis R.
' kvo v^enas i® pirmų- 

^yįkiečių, išlipusių Ja- 

žmoLČi ____ _
ato^'čio 22 d. vedė V. Ei- 
^'944 m. baigęs aukš- 
dar r^>kyklą Marianapoly. 
veuti. ■ dirba prie ,,Putnam 

laikraščio.
mui;t- _ _ _ _ _ _
lęt$i Pranokus, 1939 m. 

larianapolio kolegi- 
IfeSlžio 22 d. bus įšven- 

rėjo&b kunigus Hartford, 
sai ir primicijų mišias jis 
grįžti i bkmadienį, lapkričio 

New Britain, Conn, 
kadl^ ---------

J. Navicko pa- 
Dyjįjjbnde yra jau sudėta 
į$ai aukU-

nuostoli, Mass.
---------
atidarytą lietuvių 

nint^k iank0 i4o vaikučių. 
gijitijAradžiai, tai visai pa

mpas skaičius.
, T^a dar daug tėvų, ku- 

sin J vaikus leidžia į ki- 
ridas. Būtų gera, kad 

laimintų savo lietuviš- 
„jS'klą.

moko Jėzaus Nu- 
seserys lietuvaitės.

TeL St« 3208 Prakalbos
rniwic nil1*'™ šalpos Fondo
JUl\A3 luejo vienen gyvavi-

Lietuvis Graborius-^ sukakčiai paminėti 

Valdyba šaukia didelį 
1025 MT. VERNON ST., Fffl^mą gruodžio 9 d.,

ir

Su viršum 500 publikos bu
vo sužavėti koncerto, įvyku
sio lapkričio 25 d. šv. Juo
zapo parap. salėje.

Tai buvo šv. Juozapo pa
rapijos choro 22-ras metinis 
rudens koncertas, vadovau
jant komp. A. Aleksiui. Dai
nų programą išpildė R. Juš
ka (akompanavo Ed. Cur
rie), vietiniai solistai Marce
lė Andrikis, Adelė Golas, 
Konstancija Jegėla, A. Mik- 
linevičia, A. Ulinskas, R. Vai
čius; ponios V. Mažeika, N. 
Meškūnas, B. Ortlieb, F. Pet
rosky, S. Sapranas, H. Sny
der; vyrų ansamblis, mišrūs 
parapijos, Moterų Sąjungos 
ir merginų chorai.

Buvo malonu matyti, su
tikti tiek daug ir iš kitų mies
tų svečių. Gausiai dalyvavo 
ir kunigai. Klebonas kun. Va- 
lantiejus pasakė gražią kal
bą. Buvo atvykę kun. Dr. A. 
Bružas, M.S. ir kun. B. Gau- 
ronskas iš Hartford, Maria- 
napolio viršininkas kun. J. 
Kuprevičius, kun. V. Ražai
tis, kun. Dr. J. Bogušas, kun. 
A. Ignotas, M.I.C., kun. A. 
Gurklys, M.I.C., E. Radzevi
čius ir brolis 
M.I.C.

Po koncerto
Parapijos 

jaunimas 
koncerto 
viams.

Nuoširdus ačiū darbo ko
misijai — ponioms M. Kari- 
nauskienei, N. Jenušaitienei, 
M. Bekerienei, M. Kašėtaitei, 
P. Jokubauskui, A. šamba- 
riui, J. Vilčiauskui, J. Liau- 
dinskui, J. Jakštui, J. žemai
čiui.

Jonas Banys,

buvo šokiai.
dainuojantis 

tikrai dėkingas 
rėmėjams, daly-

M. Andrikytė, 
Rengimo Kom. pirm.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Gruodžio 2 d. Sopulingos 
Dievo Motinos draugija su
rengė kortų partiją Ameri
kos Lietuvių piliečių klubo 
patalpose.

Svetainė buvo prisirinkus 
pilna žmonių.

Liko gražaus pelno.
Gruodžio 1 d. toj pačioj 

svetainėj šv. Vardo draugijos 
reikalų vedėjas buvo suren
gęs puotą savo visiems kli- 
jentams.

Gruodžio 9 d. toj pat sve
tainėj įvyksta trijų draugijų 
kortų partija.

Pelnas skiriamas atmokėti 
atstovo kelionės išlaidoms į 
Lietuvių 
j e.

Įžanga 
vakare.

Kongresą Chicago-

50c. Pradžia 6 vai.
Korespondentas

Great
- etuviai yra prašomi 

Tel. REgent 8434 ><į prakalbas ir susi-
RICHMOND Gift

WHOLESJLE^j1 kun- J- Balkunas ir 
. ... s_^,iWr'ko apskrities valdy- Savininkai Uelw^pvas 

PERKAME ČIA I
3304 -16 Richmond Str. A

Blissville, N. Y.
Lapkričio 27 dieną staiga 

mirė Jonas Karpavičius, ką 
tik grįžęs iš kariuomenės. Jis 
gyveno Blissville, Long 
Island.

Velionis kariuomenėje iš
buvo 5 metus ir 1 mėnesį. Pa- 
cifike ištarnavo 3 metus ir 
4 mėn.

Iš kariuomenės jis garbin
gai buvo atleistas spalių 20d.

Penkias savaites išbuvęs 
namie, jis staiga mirė, — jį 
ištiko meningitis.

J. Karpavičius paliko moti-

■1

■■H 
ik

Kaipo Tinkama Pagarba Atminčiai Didžiojo Mūsų Karinio Vado

Pirkite EXTRA PERGALES RON<J

SIAND/EN
Kas sakė, kad nebėra užtemdymų? Ne mū

sų apakinti kariai. . . Kas sakė, kad kova jau 
baigta? Ne nariai šeimij 260,000 žuvusių 
amerikiečių. . . Kas sakė, kad karas baigtas? 
Ne tūkstančiai sužalotų mūsiškių karių — 
ne mūsų vyrai, kurie dar tarnauja dėl punk
tų Tokijo, Berlyne ir Romoj. . . Ir beje —

pergalė paėmė mūsų tautai milijoną sužeistų 
ir nukautų, 300 bilijonų dolerių ir didį mūsų 
vadą, Frankliną Delano Rooseveltą. . . Žu
vusieji mūsiškiai atliko savo pareigą; su
žeistieji drąsiai laikosi. Mažiausia, ką mes, 
gyvieji, galime padaryti, tai dėkingumą 
jiems parodyti!

Jūsų Pergales Bonai Yra Saugiausias Pasaulyj Indelis 
(fa
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ną Oną Grigaliūnienę, patėvį 
Aleksandrą ir keturis brolius 
— Praną, Kazimierą, Alek
sandrą ir jauniausią — Jur
gį, kuris tarnavo kartu su 
juo kariuomenėje.

Velionis palaidotas su šv. 
mišiomis iš Atsimainymo 
bažnyčios Maspethe į Kalva
rijos kapus, kur ilsisi ir jo 
tėvas, miręs per aną karą ir 
sūnų palikęs 9 mėnesių.

Ona ir Aleksandras Griga
liūnai dėkoja kun. J. Karta- 
vičiui, kun. P. Lekešiui, kun. 
Gordūnui, kun. J. Varnaičiui 
ir vargon. Visminui, taip pat 
ir visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems — už 
pareikštą užuojautą, už pa
tarnavimą, už gėles ir paly
dėjimą.

Lewistone, Maine
Lapkričio 25 d. šv. Baltra

miejaus salėje įvyko BALF 
skyriaus susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė skyriaus 
pirm. J. Sherry, kuris savo 
kalboje nušvietė sunkią lie
tuvių tremtinių padėtį ir vi
sus ragino paremti varge at- 
sidūrius lietuvius tremtinius.

Lietuvių tremtinių padėtį 
Europoje plačiau nušvietė 
kun. Just. Vaškys, O. F. M. 
Tuo reikalu jis kalbėjo ir baž
nyčioje per lietuvių pamal
das.

Nežiūrint, kad jau anks
čiau lewistonieciai pasiuntė 
apie 1,700 svarų rūbų, susi
rinkime nutarta vėl pravesti 
rūbų vajų. Taip pat nutarta 
rinkti maisto dalykų ir vais
tų. Tik baigus kalbėti, tuoj 
ant stalo Mary Franckus, žy
mi Lewistono lietuvė solistė, 
padėjo kenuoto maisto lietu
viams tremtiniams. Jos pėdo
mis pasižadėjo sekti visos 
moterys...

Maisto produktams pirkti 
susirinkime padaryta rink
liava.

Pranciškonai aukojo $9.00, 
Mary Franckus $5.00.

Per lietuvių pamaldas baž
nyčioje surinkta kolekta $31 
taip pat paskirta tremti
niams. Tuo būdu surinkta vi
so — $65.00.

Prie BALF Lewistono sky
riaus priklauso 50 narių.

Amerikos Lietuvių Kon
grese Lewistono lietuvius ir 
Tėvus Pranciškonus atstova
vo kun. Juvenalis Liauba, 
O.F.M.

Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklai paremti Šv. Bal
tramiejaus draugija paskyrė 
$52.00, švenč. P. Marijos Ne- 
perstojančios Pagalbos Mote
rų dr-ja — $65.00, Tėvai 
Pranciškonai — $28.00. Viso 
pasiųsta Tarybai 145 dol.

Baltimore, Md.
Šv. Alfonso Parapija Vėl 

Viršija
Pereitą penktadienį Balti

nio rėš arkivyskupijos savait
raštis „The Catholic Review” 
paskelbė prelato Vaeth misi
jų raportą. Per metus Balti- 
morės-Washingtono 300 pari- 
pijų suteikė $479,000 dolerių 
pagalbos katalikiškoms misi
joms.

Tos sumos penktą dalį su
rinko šv. Alfonso parapija, 
kuri per metus įteikė arti 
$73,000, arba 10 kartų dau
giau, negu stambiausia Bal- 
timorės kokia kita parapija.

kas metą surinkta ir perduo-1 
ta Raupsuotojų fondui po 
$3,000. šiemet kolekta įvyko 
pirmadienį ir antradienį — 
gruodžio 3, 4 d.d. Gerašir
džiai žmonės ir vėl parodė 
savo dosnumą suaukodami 
virš $3,000.

Nauji Parapijiečiai
Pereitą sekmadienį kun. A. 

Dubinskas suteikė krikšto 
sakramentą net trims nau
jiems parapijiečiams: Karpa
vičių dukrelei, Urbiečiūtės 
Alicijos, po vyru McDermott, 
sūnui ir Norkų sūneliui

Nuotrupos
— Šv. Patriko klebonas, 

prelatas Shehan paskirtas 
vyskupu padėjėju J. M. Ar
kivyskupui Mykolui Curley. 
Konsekracija įvyks gruodžio 
12 d.

— Mirė per daugel metų 
sirgęs Juozas Bukauskas.

— Tėvas Marijonas misi- 
jonierius kun. Mažukna at
vyksta į Baltimorę gruodžio 
16 d. vesti adventų rekolekci
jų ir praleisti draug su mu
mis Kalėdų šventes.

— Lapkričio 25 d. mūsų 
bažnyčioje susituokė Vytau
tas Guževičius iš Bostono su 
Adele Budelyte.

— Lapkričio 29 d. palaido
ta Julijona Bridickienė, mi
rusi po širdies ilgos ligos.

— Iš Baltimorės Lietuvių 
Kongrese dalyvavo 9 asme
nys.

Pittsburgh, Pa.
„Lietuvių žinių” laikraš

čio bendrovė neseniai įsigijo 
namą.

Kai namas bus paruoštas, 
„Lietuvių žinios” persikels į 
savo pastogę. Tai dar gali 
užtrukti apie mėnesį laiko.

ŠYPSENOS
Nepaprastas svečias

— Aš bematant pagydau 
ligonius, valgau labai mažai, 
o geriu tiktai vandenį.

— Tai labai įdomu. Be to, 
mes labai džiaugtumėmės, 
jei šiandien vakare turėtume 
tamstą savo svečiu.

Giminystė
— Ar tamsta turi netur

tingų giminių?
— Nepažįstų jų.
— O gal turi turtingų gi

minių?
— Jie nė vienas manęs ne

pažįsta.

Pasikalbėjo
Du girtuokliu plepėjo apie 

savo lopšines dienas, sunkiai 
pasiremdami prie gėrimo sta
lo.

— Žinai, — sako vienas,
— kai gimiau, tai svėriau 
svarą ir pusę.

— Žiūrėkis, — tarė kitas,
— ar gyvenai?

— Ar gyvenau? — pridūrė 
pirmasis. — Tau reikėtų pa
žiūrėti, kaip aš dabar išro- 
dau.

Ūkininkas
— Padariau tokią baidyk

lę, kad visos varnos prany
ko nuo lauko.

— Tai niekis. Mano tėvas 
padarė tokią baidyklę, kad 
visos varnos, pamačiusios, 
netrukus sugrąžino pereitą 
pavasarį pavogtus grūdus.

Gavo ką norėjo
Krautuvės savininkas pa

nelei pardavėjai:
— Kodėl tas vaikinas nie

ko neperka? Ką jis nori ma
tyti?

Panelė: — Mane.

Paaiškino
Pirklys (juokaudamas): — 

Kokia kaina tavo $4.00 batų?
Pardavėjas: — $2.00 už 

kiekvieną koją.

Ištyrė
— Mama, ar atsimeni, kaip 

dantistas Mikalauskas lai
kraštyje garsinasi: „Dantis 
ištraukiu be skausmo”.

— Kodėl? Ar jis tave už
gavo?

— Ne? Bet jis suriko ne
savo balsu, kai aš jam pirštą 
prikandau.

Pranas Bekampis

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Baisamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Paieškoma 
prityrusios virėjos ir šeimi
ninkės lietuviškoj klebonijoj. 
Alga $100.00 pradžiai: vėliau 
daugiau. Kreipkitės pas kle
boną.

Rev. L. J. Mendelis 
114 W. Saratoga St. 

Baltimore 1, Md.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, . Maspeth, N. Y.

Rinkliava Raupsotiems
Jau kelinti metai kaip mū

sų bažnyčioje pirma advento 
savaitė yra pašvęsta pasau
lio raupsuotojų reikalams. 
Per pereitus trejus metus
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PERGALĖS PASKOLOS PARENGIMAS sutiktuvių VAIŠĖS

KALBĖS VLADAS VAITKUS
New Yorko Lietuvių Karo 

Bonų Komitetas ruošia dide
lį parengimą Pergalės Pa
skolos vajaus proga ir pami
nėti visoms pirmiau buvu
sioms Karo Paskoloms.

Parengimo programa susi
dės iš dainų, trumpų kalbų ir 
bus išduota pilna New Yorko 
Lietuvių Karo Bonų Komite
to veiklos atskaita.

Lietuvos ir bendrais lietu
vių reikalais kalbas pasakys: 
neseniai iš Lietuvos per Šve
diją atvykęs Vladas Vaitkus, 
Dr. B. Vencius, „Amerikos” 
redaktorius A. Vaičiulaitis ir 
Apreiškimo parapijos klebo
nas kun. N. Pakalnis.

Dainuos Viktoras Bende
ris, kuris yra plačiai išgar
sėjęs tarpe amerikiečių. Jis 
dalyvavo su ŪSO artistais 
palinksminimui Amerikos ka
rių Amerikoje ir Europoje, 
taipgi dalyvavo vaidinime ir 
dainavime ,,Bloomer Giri” ir 
„Oklahoma” operetėse, o 
dabar rengiasi dainuoti ir 
vaidinti plačiai išgarsėjusia
me veikale „Show Boat”.

Taipgi dainuos O. Skaru- 
lytė ir L. Jodytė, kylančios 
ir visų lietuvių mėgiamos dai
nininkės. Joms akompanuos 
J. Skarulis ir J. Dirgenčius.

Parengimas įvyks gruodžio 
9 d. Apreiškimo parapijos 
svetainėje, kampas No. 5th 
ir Havemeyer Sts., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 4 vai. popiet. 
Įžangos nebus.

Kviečiame visus vietinius 
ir apylinkės lietuvius į šį pa
rengimą gausiai atsilankyti 
ir padėti mums pasidžiaugti 
New Yorko lietuvių nuveik
tais darbais, paremiant Ame
rikos karo pastangas ir pa
siklausyti gražaus dainavi
mo bei kalbų.

Šiame parengime bus ga
lima nusipirkti Pergalės Pa
skolos bonų ir užsirašyti jau 
pirktuosius minimos pasko
los bonus.

Visus atsilankyti kviečia 
parengimo komisija:

J. P. Ginkus, J. B. Laučka, 
P. Bajoras.

Gruodžio 1 d., šeštadienį, 
buvo surengtos sutiktuvių 
vaišės kapitonui Albinui ži- 
danavičiui, ką tik grįžusiam 
iš Pacifiko.

Vaišes iškėlė Alb. židana- 
vičiaus žmonos tėvai Ona ir 
Kazimieras žudžiai.

Buvo susirinkęs gausus bū
rys giminių ir draugų.

Vaišės įvyko Piliečių klu
bo patalpose.

MIRĖ AL. ŽARNAUSKAS

Siuskite Kalėdinius 
Skelbimus Dabar
Kalėdinis „Amerikos” nu

meris ruošiamas iš anksto.
Visi, kurie duosite Kalėdų 

sveikinimus per „Ameriką”, 
jau dabar atsiųskite savo 
tekstus arba paskambinkite, 
kad laiku būtų galima pa
ruošti.

Taip pat prašome bendra
darbius iš anksto atsiųsti ir 
kitą kalėdinę medžiagą laik
raščiui.

linskas, V. Tumelis, K. Ska
rulis, A. Zizas, J. čisčila, B. 
Luciūnas, A. Smetona, V. Pa- 
ražinskas, J. Kisielius, J. Ješ- 
manta, A. Šimaitienė. Po 50c. 
H. Seegel ir P. Spūdis.

P. J. Montvila

AUKOJO KONGRESUI

Lapkričio 29 d. 10 vai. nak
tį Greenpoint ligoninėj po di
delės operacijos (nupiovė de
šinę koją) mirė Aloizas Žar- 
nauskas.

Palaidotas gruodžio 3 d. iš 
Angelų Karalienės bažnyčios, 
kur buvo atlaikytos trejos 
mišios.

Po bažnytinių pamaldų 
apie 100 palydėjo velionį į šv. 
Jono kapus.

Velionis buvo nevedęs. Pa
liko nuliūdusius brolį Jurgį 
ir jo žmoną Oną žarnauskus, 
tris pusbrolius ir dvi pusese- 
res.

Giminių buvo iš Baltimo- 
rės Kriaučeliūnas ir velionies 
draugas Meškiūnas iš Scran
ton, Pa. Aptarnavo laidotu
ves J. Garšva.

Ilsėkis, Aloizai, šios šalies 
laisvoj žemelėj, žinau gerai, 
kad tu tokios pat laisvės troš
kai savo tėvų kraštui Lietu
vai.

Pusbrolis P. J. Montvila

GRĮŽĘS LEITENANTAS PASIILGĘS SAVŲJŲ

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 — 10 ryto 
1 — 2 po pietų 
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarus

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

.iaeka
^•von 
^uja sau 
prijotai Entered as Secoi

Office at Brook!

AMERIKOS I

ŪKŲ VISI
KULTORIN

SAVi

EINA KAS

.^pilnos žmonių. 
' [raukiniuose — 
įnibžda vyrai, mo-

; geriausia Kalėdų 
.'atsiminti savo gi
liamus, brolius, 

jjskritai savo tau
pytus po pasau-

LIETUV

Leit. Carl L. Skaggs
Leit. Carl L. Skaggs, 1930 

m. Kansas City, Mo. įsirašė 
laivyno tarnybon. Nuo to lai
ko jis tarnavo laivyne ir pa
staruosius 5 metus — sub- 
marinuose.

Karo metu 31 mėnesį tar
navo Pacifike — submarine 
ir laimingai sugrįžo į New 
London, Conn., submarinų 
stotį. Jo submarinas gavo 5 
pažymėjimus.

Jis yra vedęs lietuvaitę Mi- 
kolaitytę.

LRKSA SUVAŽIAVIMAS
Šiuo pranešama, kad šių 

metų gruodžio mėn. 16 dieną, 
sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
1 vai. po pietų, Angelų Kara
lienės parapijos salėje, kam
pas Roebling ir South 4th 
Streets, Brooklyn, N. Y., 
įvyks LRKSA- New York ir 
New Jersey apskrities kuo
pų atstovų bei jų valdybų su
važiavimas.

Visos šios apskrities kuo
pos malonėkite šin suvažiavi- 
man savo atstovus ar valdy
bas atsiųsti, nes suvažiavi
me turėsime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti ir aptar
ti, ir naują apskrities valdy
bą kitiems metams išrinkti.

S. K. Lukoševičius, 
Apskrities sekr.

S. M. Karvelis ir jo kriau
čių dirbtuvės su sveikinimais 
Lietuvių Kongresui nusiuntė 
20 dolerių auką Chicagon.

Aukojo S. M. Karvelis 7 
dolerius, P. Lukoševičius 5 
dol., J. Marinas 2 d. ir po 1 
dolerį: J. Švėgžda, J. Daily- 
da, G. -Strenevičius, J. Vai- 
ginis, J. Lakickas ir M. žvir
blienė.

VIEŠOS DISKUSIJOS

PASVEIKINO KONGRESĄ
Lapkričio 30 d. Wm. P. 

Goldman lietuvių siuvėjų 
grupė pietų metu bekalbėda
mi apie Lietuvių Kongresą, 
sumetė $15.00 ir lėktuvu pa
siuntė į Chicagą pinigus su 
sveikinimo laišku.

Aukojo šie darbininkai po 
$1.00: P. J. Montvila, V. Ki- 
vyta, R. Povilauskas, M. Ži

DĖKOJA UŽ DRAPANAS
K. Krušinskas gavo padė

kos laišką iš vieno Lietuvos 
jaunuolio tremtinio, kuriam 
atiteko Krušinsko paltas pa
siųstas Lietuvių Bendro Šal
pos Fondo Italijon.

Jaunuolis rašo: „1944 m. 
baigiau Kaune „Aušros” 
berniukų gimnaziją. Bolševi
kų frontui artėjant išvykau 
į Vieną. Paskui buvau vokie
čių nugabentas Italijos karo 
frontan dirbti. Pabėgau ir 
prisidėjau prie italų partiza
nų. Pasibaigus karui, pakliu
vau Romon. Apdovanotas 
amerikiečių lietuvių prisiųs
tomis drapanomis, palto ki
šenėje radęs aukotojo antra
šą, nuoširdžiai dėkoju už 
amerikiečių gerą širdį, sušel
piant mus vargstančius pa
bėgėlius”.

Tiktai liežuvio žmogus ne
gali prijaukinti; tai yra nela
basis, pilnas mirtinų nuodų.

Šv. Jokūbas

Lapkričio 25 d. Piliečių klu
bo salėje buvo viešos diskusi
jos, kurias surengė siuvėjų 
unijos klubas.

Diskusijoms įžangą pada
rė adv. K. Jurgėla. Tema — 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo reikalas.

Kalbėtojas nuodugniai nu
švietė Lietuvos praeitį ir jos 
teises į laisvę.

Po to buvo iškelta eilė 
klausimų. Buvo mėginę dis
kutuoti ir komunistai, bet 
atsistoję jie taip susinervuo
davo, kad net užrašų knyge
lės jiems rankose drebėdavo.

Dar kalbėjo J. Glaveckas, 
P. Montvila, P. Kirius, Kazo- 
kevičius, Buivydienė ir kiti.

Diskusijas užbaigė adv. K. 
Jurgėla.

Žmonių buvo pilna salė.
Buvęs

PODERIŲ VEDYBINĖ 
SUKAKTIS

si parapijos vyrai eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu.

Labai svarbu visiems na
riams dalyvauti.

Nariai taip pat prašomi į 
susirinkimą tuojau po 9 vai. 
mišių parapijos salėje. Tai 
metinis susirinkimas, ir bus 
renkama 1946 metams valdy
ba.

Parapijos vyrai kviečiami 
ateiti ir prisirašyti prie mūsų 
būrelio.

Rytoj, gruodžio 8 d., mūsų 
bažnyčioje mišios bus 6, 7, 8 
ir 9 vai. suma. Pamokslą pa
sakys kun. J. Kidykas, jėzui
tas. 7:30 vai. vakare bus No- 
venos užbaigimo pamaldos.

Šiandien, gruodžio 7 d., 
Šventoji Valanda — Jėzaus 
Širdies pamaldos bus 7:30 
vai. vak.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts 

DIRECTOR — JACK J. SUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

Tel. MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVTČIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

Lapkričio 25 d. Pranas ir 
Ona Poderiai savo namuose 
160 Euclid Ave. minėjo 40 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Buvo susirinkęs gražus 
būrys svečių ir sunešė bran
gių dovanų. Visi maloniai pa
silinksmino ir Poderiams lin
kėjo daug gražių dienų.

Pranas ir Ona Poderiai ta
ria širdingą ačiū visiems už 
dovanas ir už atsilankymą.

Angelų Karalienės 
Parapija

Angelų Karalienės parapi
joj lapkričio 25 d. 4 vai. po 
pietų lankėsi vyskupas Kear
ney.

Vyskupą sutiko jaunuolių 
benas einant iš klebonijos, o 
bažnyčioje choras gražiai su
giedojo specialias giesmes. 
Teikiant sutvirtinimo sakra
mentą Vera Tamošaitienė su
giedojo A. Vanagaičio „Avė 
Maria”. Gražiai pasirodė ir 
kiti giesmininkai. D.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos narės sekmadienį, gruo
džio 9 d., 11 vai. mišių metu 
eis bendrai prie šventos Ko
munijos.

Visos narės nuoširdžiai 
kviečiamos dalyvauti.

Šį sekmadienį, gruodžio 9 
d., šv. Vardo draugijos ir vi-

Cpl. Algirdas J. Mikolaitis
Cpl. Algirdas J. Mikolaitis 

paskutiniuose laiškuose rašo, 
kad vis daugiau jo draugų iš
vyksta iš Europos Amerikon 
ir kad net jo karinė vadovy
bė pasikeitė.

Tad tose valandose, lyg 
ūką, išsklaido gaunami lie
tuviški laikraščiai „Ameri
ka” ir „Vytis”. Juose jis ran
da savo pažįstamų žmonių, 
savo apylinkės žinias ir ap
skritai lietuvių darbus.

Cpl. Alg. Mikolaitis atsiun
tė savo kuopos istoriją, ku
rią patys kariai parašė ir iš
leido. Ir Algirdas buvo pri
skirtas prie išleidimo: jis nu
braižė Europos žemėlapį.

Buvo gauta žinia, kad ir 
Algirdas jau netrukus grįžta 
pas savuosius.

CYA VAKARAS
Lapkr. 21 d. Apreiškimo 

parap. Katalikų Jaunimo 
draugija surengė gražų va
karą prieš Padėkos Dieną 
parap. salėje.

Vakaras gerai pavyko.
Buvo tai pirmasis po ka

rui jaunuolių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo daug tik 
ką parvykusių karių. Jie da
linosi įspūdžiais, gautais ka
re visuose frontuose.

Nors kai kurie jaunuoliai 
kelerius metus yra tarnavę 
kariuomenėje, bet dar nėra 
pamiršę lietuviškų suktinių 
ir kitų šokių.

pareiga būtų 
įvanų pakietėlį ir 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas ‘ 1 / • . •
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- JS FOBCią persiųsti 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: ; vargstantiems lie-

Juozas Ginkus >
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ij®1? dėkingi, ir jų

Šv. Jurgio Parapija
Pereitą savaitę, trečiadie

nį, buvo palaidotas Alfonsas 
Jurevičius.

Velionis paliko žmoną, ke
turis vaikus, tėvus ir seserį.

Jis mirė pačiam amžiaus 
gerume — turėjo apie 40 me
tų.

A. Jurevičius buvo baigęs 
Marianapolio mokyklos pir
mąją laidą.

Amžinojo Rožančiaus ir 
Gyvojo Rožančiaus draugijos 
paaukojo 16 dolerių pirkti 
kenuoto maisto lietuviams 
tremtiniams.

Antanas Daukantas labai 
sunkiai serga.

Ligonis gydosi namuose.

„Amerikos” skaitytojams
„Amerika” daugiausia ap

rūpina vietos lietuvius pas
kiausiomis žiniomis, ypač 
vietinėmis.

Kodėl „Amerikos” neužsi
sakyti? Į jūsų namus ji ateis 
penktadienį ir ligi sekmadie
nio jau būsit ją perskaitę.

Tie, kurie neturit užsisakę, 
pabandykit užsiprenumeruo
ti ją metams ar pusei, o to-

V)09 lietuviai neuž- 
liau paliksit jos metint yjrgo brolių, 
skaitytojais. t • *

Darbo sėk 
vos išlaisvii 
kad visi A 
veiktų išviei 
rą vadovyt 
mūsų patr 
stambiųjų i 
tarimo pag 
du yra sus 
laisvės kc 
tauta pačic 
jos dalis, k 
na ištrėmi 
vienas Vy

Šiuo atveju pasitarus fork Times” tarp- 
vietos vargonininkai, kalė.etikos straipsnių 
darni arba sekmadieniais y, C. L. Sulzberger 
bažnyčią. j-usišneka nuo koto.

Tegu nelieka nė vieno ^o „New York 
gyvenančio lietuvio, kiltyse jis Baltijos 
neskaitytų „Amerikos”, laikraščiuo- 

■■ — ------------------ ■gandas žinias apie
Pardavimai įa fantazijomis.

Williamsburge — 3 šeimyi^mUs klausimas, 
mūrinis, kampinis namas su-Sulzberger išmoko 
kambarių, maudynėm, dvįį latviškai ir estiš- 
karam garadžius Blokas iki (tų pabėgė- 
Ave. Subway, 3 blokai iki B.]Vl , * r b 
Įmokėti $1,200, kaina $5,50(>™' , „

---------- jnemoka tų kalbų,
Cypress Hills — 2 šeimj m jam pa. 

mūrinis namas su 11 kambai kx-xi;„Lotas 40x100. Garo šiluma, Sl^bėgelių laikras- 
radžiai. Kaina $8,750. j žino, kad uolus tų

Dėl platesnių informacij skaitytojai yra 
šaukite REpublic 9-1506. ,51 savo tarnais.

Išlaisvinim 
IK). Įžymi 
jai irgi pra 
ju moment 
girdus skir 
sas išeivij 
išlaisvinim 
ti.

Tadgi vi 
Lietuvių I

KUN.
| New Yo 
mininkas 
Končius g 
ko Europ 
reikalais.

Kun. E
------  ■ - -...... —=astai jau ne pirmam

PARDUODAMA' iT“ ,įlT s juodų pnes lietu-
Geri, pigūs, patogūs nam® ir estus.

Gerose vietose. PatamavinUlykas—tai straips-
teisingas. rimta „kulokų” dva-

Apdraudžia viską, kas tik į® kraštuose.
prašo. Apdraudžia (insurinu)'^ Sulzberger netie- 
žmones. akleidė labai liūdną

įprašytas 
kiečių pa 
pagelbėti 
šelpimo i 
kybinių a 
Jis lanky 
bių.

Kelion 
Končių E

Sekmadienį, tuojau po miš
parų, 4:30 vai. parapijos tre
tininkės rengia gražią pro
gramėlę parapijos salėje.

Bus vaidinimas ir užkan
džių.

Įžanga tik 50 c. Visi Šv. 
Pranciškaus tretininkų drau
gai ir parapijiečiai kviečiami 
ateiti.

Apreiškimo 
Parapija

Praeitą šeštadienį šv. Var
do draugija turėjo savo pa
rengimą, kuris pavyko gerai. 
Atsilankė daug vyrų ir mo
terų. Visi smagiai praleido 
vakarą — vyrai prie kortavi- 
mo, moterys prie bingo.

Sekmadienį, gruodžio 2 d., 
Šv. Vardo draugijos susirin
kime išrinkta valdyba, kuri 
pasiliko ta pati: pirm. K. Bal
trušaitis, vicepirm. J. Skaru
lis, ižd. V. Zaukus, fin. rašti
ninku mirusio Ant. Juodze
vičiaus vieton išrinktas S. 
Stumbris, užrašų rašt. M. 
Mikolaitis, knygų prižiūrėto
ju F. Puskunigis, tvarkos pri
žiūrėtoju T. Čižauskas.

Gruodžio 9 d. bus Šv. Var
do draugijos bendra Komuni
ja 8 vai. mišių metu. Po mi
šių — pusryčiai parapijos sa
lėje.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti.

KALĖDŲ SVEIKINIMAI

Pašto vadovybė praneša, 
kad jau laikas pradėti siun
tinėti Kalėdų sveikinimus.

Sveikinimai turi būti siun
čiami su 3c. ženkleliu ir už
klijuoti. Kitaip paštas nega
rantuoja jų pristatymą adre
satui.

IŠNUOMOJIMUI

Maspetho Žinios
Mūsų bažnyčioje 40 vai. 

atlaidai praėjo gražiai. Alto
riai skendo gėlėse. Tai buvo 
rūpestingas darbas sesučių 
pranciškiečių.

Pamokslus rytais ir vaka
rais sakė kun. J. V. Skrip- 
kus iš Pittsburgh©.

Žmonės gausiai lankėsi ir 
naudojosi Dievo malonėmis. 
Choras gražiai pasirodė va
dovaujant varg. A. Visminui.

Šį šeštadienį mūsų sodalie- 
tės mergaitės švęs savo me
tinę šventę. Mišios jų inten
cijai bus 7 vai. Visos bendrai 
eis prie komunijos. Vakare 
7:30 bus pamaldos ir naujų 
narių priėmimas.

Būtų gražu, kad visos pa
rapijos mergaitės prisirašy
tų į tą garbingą draugiją.

Mūsų kariai
Cpl. Konstantinas Petrulis 

siunčia linkėjimus visiems 
savo giminėms ir pažįsta
miems iš tolimos Persijos, 
kur jis dabar yra.

Greitu laiku laukiama su
grįžtant iš kariuomenės Jono 
Januškaičio, kuris jau dveji 
metai yra Pacifike.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE <6 INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

4_ kambariai ir maudynė, švie
sūs, patogūs, maža renda. Gy
ventojai galėtų prižiūrėti namą

Kreipkitės (nuo 7 vai. vak., o 
šeštadienį ir sekmadienį visą die
ną) :

M. Karaktynas,
242 Irving Ave.
Brooklyn, N. Y.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area
809-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

| STagg 2-1454
I F. GRAŽYS ir SŪNUS 
$ KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 
viu cementavimą ir kt. darbus. $

293 MAUJER ST., |
į BROOKLYN 6, N. Y.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas^“^/^

Real Estate Insurance s Rusijoje. Žmonių
496 Grand St., Brooklyn, N. “^j0^1- 

m, Ti- mr, neva girdamasTel. EVergreen 7-1670 keUu pasa.
. ... Lietuvoje, Latvijoje

aje kitiems žmonėms
Clement A. Voket’^> sy™“' 

ąpnes keliolika me- 
iuvo pačioje Rusijo- 
ais gyventojų sluoks-

(VOKETAITIS)

Advokatas

reigose 
ninkas a

Kun. I 
kė „Que

PRIIN

Gener 
kė, ka 
2,000 ž]

m
47-40 — 74th Street * • *

rikos Valstybes sekre-
Jackson Heights, N. Y.^es ir anglų užsie-

NEwtown 9 - 5972 alų ministeris keliau
ju tartis su Moloto-

iiji trijų didžiųjų už-

„Joui 
tą keta 
mąjį d 
Litiniai

Laik

o i o Ai • misteriųkon- talikai 
Saugok Savo Aku? p tūptelėjimas Ibčje vi 

° ' gaidoms. Tre-
akivvisa darė, kad tik kraštię 

iimas.^ Londono konfe- 
siomi/Iie, matyt, iš anks- sudarc

Teikiamas geriausias akht T'sa darė, kad tik 
patikrinimas, prižiūrėjimas. 
AKINIAI prieinamiausi* t> 
kainomis pagal jų rūšis, ‘^ėsi apvainikuoti

i miestą laimėjimų
Si ištaiga įsteigta prieš 40 metu,_ nuomone) jeĮ

Stenger & Stenge^^’

kraštis

Tos 
monės

uuvmuuvj • L

- ~ a gali būti padaryta, vleny

optometristas — optikas rusai negali galvo- ^ą d
Užu

„žilti be vodkos po ran- 
394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y

— nuolaida — dabar
trijų konferencija, 

Msdame ir Londone 
atarta, kad ateityje 
laki didieji, įskaitant 
8£ūają su Kinija.

ražams užsiožiavus,

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimui 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. T.

HAvemeyer 8-0259

RALPH KRUCfl 
FOTOGRAFAS 

65 - 23 GRAND AVENUE 
Maspeth, N. Y. 

--- ? ..... .. ■ ■
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